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Lumina Speranţei
(Scrisoare Pastorală)

Iubiţii mei fii
şi fiice duhovniceşti,
Hristos a înviat!

Învierea Domnului este izvor de viaţă,
lumină şi speranţă, care iese din adâncul
existenţei şi se revarsă ca un balsam peste întreg
universul creat, dându-i perspectivă trans-
figuratoare. Nimeni, înainte de Întruparea lui
Hristos, n-a marcat şi nici după El nu mai poate
marca istoria umanităţii cu altă pecete
şi nimeni nu mai poate repurta o victorie
definitivă asupra morţii şi a păcatului, aşa cum
a făcut-o Hristos. Aceasta a făcut-o Hristos
odată pentru totdeauna şi pentru toate veacurile
care vor urma, până la Judecata Universală.

A luat asupra Sa toate păcatele noastre,
ţintuindu-le pe cruce şi făcându-ne să înţelegem
că e Stăpân al morţii şi al vieţii, că este Viaţa lumii
şi Viaţa vieţii noastre. Prin Hristos, lumea nu mai
este ameninţată de distrugere, ci este invitată la
transfigurare, iar moartea biologică nu mai este
sfârşitul absurd şi descurajant a tot ceea ce este
viu, ci un Paşte, adică o trecere într-o altă formă
de viaţă, superioară acesteia, pe care o petrecem
pe pământ. Hristos, ca om, a trecut prin moartea
biologică, dar, prin Înviere, şi-a continuat
existenţa dincolo de umbra mormântului.

Având garanţia învierii, atunci când
spunem că Hristos a distrus moartea, noi
mărturisim şi înţelegem că a deschis

perspectiva vieţii veşnice celor care trec prin
moartea biologică, având credinţa existenţei
unei vieţi viitoare.

Cu învierea lui Hristos se naşte o nouă
lume spiritualizată, al cărei prim moştenitor
este Fiul Omului, Care deschide Împărăţia
cerurilor pentru toţi care vor trece prin
moarte la viaţă. Această lume recreată o putem
experia încă de acum, căci este o realitate ce
se reactualizează în noi de fiecare dată când
retrăim sărbătoarea Învierii Domnului. Astfel,
unind timpul istoric cu veşnicia, Hristos ne
revelează faptul că viaţa noastră creştină, deşi
se naşte sub incidenţa timpului, are şansa să
se dezvolte în orizontul veşniciei.

Iubiţi credincioşi,

După săptămâni întregi de frământări
şi nelinişti, de restricţii şi teamă, de
claustrare şi speranţă, iată, ne bucurăm de cea
mai înălţătoare sărbătoare din calendarul
Bisericii noastre. O sărbătoare ce reflectă
biruinţa asupra morţii şi a păcatului şi
ridicarea firii umane la starea de dinaintea
căderii în păcat, restaurată şi îndumnezeită.

Odată cu începutul Postului Mare, am
fost nevoiţi să ne confruntăm cu o provocare
care ne-a tulburat existenţa, obiceiurile, rutina
cotidiană. Postirea ne-a fost ca o continuă
răstignire a neamului şi a lumii întregi. Am
pătimit împreună cu Hristos, ne-am răstignit
şi tot cu Hristos aşteptăm izbăvirea şi
reînvierea. Cele pe care Biserica le predică de
2000 de ani – rugăciunea, postul, milostenia –
pe care de obicei le împlinim în comuniune
ecleziastică, anul acesta fiecare creştin le-a
trăit în dimensiunea lor nevăzută, tainică.

Anul acesta, perioada Postului Mare
a fost un exerciţiu al reflecţiei la timpul care
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trece ireversibil pe lângă noi, un prilej de a
preţui mai mult efortul actului medical şi
calitatea vieţii, valoarea pâinii, pe care o
cerem în rugăciunea zilnică de la Dumnezeu,
şi valoarea umană în toată dimensiunea ei
umanitară. În această perioadă Dumnezeu ne-a
dat răgaz să ne reevaluăm priorităţile, să
cimentăm relaţiile familiale, să apreciem
ceea ce avem- natura, bucuriile vieţii
cotidiene, valoarea prieteniei, a lucrurilor- pe
lângă care, în mod firesc trecem şi pe care în
mod obişnuit, dar nefiresc, le ignorăm.
A fost pentru mulţi dintre noi un timp al
încercării credinţei, în care ne-am îndoit de
puterea vindecătoare a Euharistiei şi de
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, toate acestea
fiind semne ale unei umanităţi în agonie,
răstignită de propria gândire secularistă,
plătind totodată tributul aroganţei sale. Pentru
prima dată în istorie, iubiţii mei, timpul s-a
oprit în loc, iar în tăcerea sinistră a acestui
veac, umanitatea şi-a auzit bătăile inimii în
care pulsează o viaţă dezrădăcinată din care
omul L-a izgonit pe Hristos. Niciodată nu a
fost mai linişte pe străzile oraşelor şi pe
uliţele satelor sau în casele românilor. O
linişte născută nu din suflete înveşmântate de
pacea lui Dumnezeu, ci din frica morţii, a
necunoscutului, a impalpabilului.

Niciodată febra cumpărăturilor
alimentare nu a fost mai intensă, fiind născută
de frica dinaintea iminenţei unui război, dus
împotriva unui inamic nevăzut, mediatizat atât
de mult, care a făcut zeci de mii de victime în
întreaga lume şi a îndepărtat pe oameni unii
de alţii. Pentru prima dată după foarte mult
timp, bisericile au rămas goale, iar Hristos
nu S-a mai oferit euharistic fiilor Săi, în
Sfânta Liturghie. Cu toate acestea, chiar în
izolare credincioşii au transformat casele lor

în biserici, fiind purtaţi în rugăciune de
preoţii ce slujesc în sfintele lăcaşuri şi
rămânând împreună în rugăciune, cu Hristos,
în inima Căruia pulsează viaţa noastră.

Dar toată suferinţa lumii va fi inutilă
dacă nu vom înţelege că doar împreună,
rugându-ne în taină lui Dumnezeu - Doctorul
sufletelor şi al trupurilor - vom reuşi să
trecem cu bine prin această încercare,
rămânând solidari, nelăsându-ne dezumanizaţi
din cauza frustrărilor, privaţiunilor sau
neajunsurilor. Ieşirea din perioada de
claustrare asumată să fie pentru noi un prilej
de a şti să ne bucurăm mai mult de cei pe care
îi avem aproape, de părinţi, copii, prieteni şi
rude, de a aprecia sănătatea primită în dar de
la Dumnezeu, de a ne dori să fim mai curaţi
sufleteşte şi trupeşte, de a fi recunoscători
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem.

În ceea ce priveşte misiunea Bisericii
în încercarea de protejare şi ajutorare a celor
izolaţi la domiciliu sau în spitale din cauza
coronavirusului, Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului a devenit membră în struc-
turile celulelor de criză ale Prefecturii şi
Consiliului Judeţean Bacău, organizate în
vederea prevenirii efectelor pandemiei cu
coronavirus (COVID-19), şi partener în
sprijinirea persoanelor vârstnice, izolate la
domiciliu, cel mai vulnerabil segment de
populaţie în actualul context.

Astfel, au fost furnizate spaţii ale
protopopiatelor eparhiei pentru depozitarea
alimentelor neperisabile care au fost
împărţite vârstnicilor, au fost identificate
persoanele vulnerabile, au fost implicaţi sute
de voluntari, a fost asigurată asistenţa
religioasă la domiciliu, pentru credincioşii
vârstnici şi persoanele aflate în dificultate,
prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, au fost
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transmise pe pagina de facebook eparhială
slujbele specifice perioadei Postului Mare,
ca mângâiere sufletească pentru credincioşii
care în mod obişnuit participau activ la
serviciul liturgic. Toate acestea sunt fărâme
de iubire, pe care preoţii din eparhia noastră
le-au dăruit în acest moment de criză fiilor şi
fiicelor duhovniceşti, în încercarea de a aduce
bucurie, speranţă şi pace în sufletele lor.

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

În noaptea aceasta, luminată de
prezenţa lui Hristos înviat, în care poporul
lui Dumnezeu rosteşte salutul pascal în faţa
altarelor din propriile case, vă împărtăşim,
prin intermediul acestui cuvânt pastoral,
lumina speranţei ieşirii din această criză şi a
vindecării neamului nostru dreptslăvitor.
Chiar dacă preoţii nu mai pot oferi păstoriţilor
lor, ca de obicei, lumina de la candelele
aprinse pe Sfintele Altare, vă îndemn să
înălţaţi o rugăciune către Milostivul
Dumnezeu ca să îmbrăţişeze în iubire şi
iertare neamul nostru şi să aline durerea
suferinzilor, dăruindu-ne lumina bucuriei şi
speranţei, a sărbătorii sărbătorilor şi a
vindecării noastre.

Dumnezeu să ocrotească România şi
să aducă lumină în sufletele tuturor, speranţă
în inimile rănite, putere şi pricepere celor în
grija cărora este încredinţată sănătatea
trupească a acestui neam, pace şi bucurie
tuturor.
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!

† IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

 Pandemia a oprit Liturghia 
 

† IOACHIM,Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului 

Cine-a trimis aceşti intruşi, 
Numiţi de specialişti viruşi? 
De-au ferecat geamuri şi uşi, 

De la bătrâni, la bebeluşi. 
Pe toate noi le-am fi răbdat, 
De-aveam o Liturghie-n sat. 

 
Mai suportam mască pe gură, 
Chiar şi pe cei ce ne vândură 
La oameni răi şi plini de ură, 

Ce sărbătorile ne fură, 
Şi încă n-ar fi fost prea greu, 

De-aveam o Slujbă-n satul meu. 
 

Căci nu mai ştii cui să te-nchini! 
S-a rupt pârleazu-între vecini, 
Pe-acea cărare-au ieşit spini 

Şi pălămidă şi ciulini. 
Mai suportam o pandemie 
De-am fi avut o Liturghie! 

 
De ne-aţi închis, noi am răbdat, 
A voastre legi le-am respectat, 
De Paşti, doar morţii au cântat 
Imnul „HRISTOS a înviat!”... 

Căci blestemata maladie 
Ne-a interzis la Liturghie. 

 
Cezari de azi, dac-aţi oprit 
Pe oameni de la spovedit 

Şi ne-aţi privat de cele sfinte, 
Nu ne-aţi lăsat nici la morminte, 

Veţi fi amarnic judecaţi 
Şi-n focul Gheenei aruncaţi, 
Căci toate le-am fi suportat 

 
De-aveam o LITURGHIE-n sat. 

Unde cu toţi-am fi cântat 
HRISTOS din morţi a înviat! 
Atunci Hristos v-ar fi primit, 

Ca pe tâlharul convertit. 
 

Adevărat A ÎNVIAT! 
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 In Memoriam 

Plânge şi suspină,
Mândra Bucovină,
Căci al ei păstor de oi,
A plecat azi dintre noi!

Cu suflet cald de părinte,
Ne-a spus demult, două cuvinte:
Fiilor, eu am să mor,
De Hristos îmi este dor!

Am plecat să-Lîntâlnesc,
Şi de voi eu să-I vorbesc,
Să Îi spun că Îl iubiţi,
Şi cu slavă Îl cinstiţi!

Păstorul

   Fiilor, vă rog acum,
   Să nu plângeţi nicidecum,
   Să-nălţaţi o rugăciune,
   S-arătaţi înţelepciune!

   Deşi nu mai sunt cu voi,
   Astăzi sunt printre eroi,
   Printre morţii Bucovinei,
   Şi toţi sfinţii României!

Pr. Dr. Petru
Pavăl

 Misiune şi slujire 

Lacrimile învierii

Pr. Protopop
Ioan Bârgăoanu

Noaptea de Înviere, poartă emoţia
bucuriei pascale, iar Lumina lui Hristos
luminează veşnic tuturor. Este un timp al
luminii, dar şi al bucuriei! Pentru mine însă,
anul acesta a fost cea mai tristă slujbă, săvârşită
ca preot, fără candelele vii ale prezenţei lui
Hristos, credincioşii noştri. În lipsa lor,
Biserica devine tristă, ca o petală ce cade dintr-o
floare, ca un pustiu într-o încăpere văruită în
alb, un loc binecuvântat, dar părăsit, un copac
fără ciripitul păsărilor. Lacrimi au curs în

Sfântul Lăcaş, dar şi pe feţele tuturor, acolo
unde au primit Lumina şi de unde glasurile au
răspuns: Adevărat a înviat! Sunt stări sufleteşti
greu de descris în cuvinte, prea sărace de data
aceasta...! În spatele porţilor şi a uşilor, în curţi
şi aproape de troiţe, lacrima s-a amestecat cu
bucuria primirii Sf. Lumini... Într-adevăr, clipe
greu de uitat!

Obişnuiam ca în Seara Sfântă a Învierii
să ne împărtăşim prin participarea la Jertfa
Euharistică, celebrată în Liturghie. Acum, însă,
puţini dintre noi ne-am împărtăşit, chiar foarte
puţini, fiecare pentru toţi şi împreună pentru
fiecare. Biserica se dovedeşte, prin excelenţă,
lăcaş de închinare, dar şi zidire a Dumnezeului
Celui Viu. De aceea, Hristos îngăduie jertfa
credincioşilor, lacrimile şi darurile, ce
împodobesc din exterior Biserica Sa, iar noi
nu suntem decât martori ai modului în care
oamenii devin instrumente ale lucrării
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dumnezeieşti. De câte ori noi, slujitorii Sf.
Altare, trecând prin momente dificile, nu am
simţit imediat ajutorul divin, prin intermediul
sufletelor credincioşilor pe care-i păstorim?
Chiar dacă în această perioadă dificilă
bisericile sunt golite de prezenţa ctitorilor, ele

sunt umplute de harul Sf. Duh. Deseori mă
întreb: Dacă paşii acestui secol nu se îndreaptă
către Biserica lui Hristos, care-i este atunci
direcţia sa? Quo vadis, Mundo? Neputinţa şi
nepriceperea mă fac lipsit de grai în faţa
răspunsului pe care ar trebui să-l dau propriei
conştiinţe de slujitor al lui Dumnezeu. Să
nădăjduim că trecerea prin această grea
încercare, a pandemiei, nu va rămâne fără ecou
în sufletele fiecăruia dintre noi. Poate că vom
preţui mai mult ceea ce ne-a lipsit, în special
participarea la Sf. Liturghie şi apoi trăirea
interioară a prezenţei lui Hristos în Sf. Taine.

În loc de concluzie, aş dori să putem
rosti împreună: ,,Părinte Sfinte, greşit-am mult
înaintea Ta şi nu mai suntem vrednici să ne
numim creştini! Deschide-ne inima, ca să ne
rugăm cu adevărat în bisericile Tale, înmulţeşte-ne
credinţa în Înviere şi dă-ne să-ţi slujim cu
vrednicie!” Amin! Sus inima, fii ai Nemuririi!

Întoarcerea la Biserică
din robia Pandemiei

 Pr. Petru Roncea

Literatura profetică a Vechiului Testament
dezvăluie dependenţa înfloririi şi decadenţei
marilor imperii (egiptean, asiro-babilonian,
medo-persan sau roman) de micul stat evreu,
ce avea să se impună înaintea tuturor
popoarelor prin slava de negrăit a Templului
din Ierusalim, zidit de Solomon.

În funcţie de viaţa duhovnicească a
poporului ales şi de fidelitatea lui Israel în relaţia
sa directă cu Dumnezeu, se năşteau şi mureau
marile puteri vecine. Observăm cum idolatria
sau orice păcat pot agita Nilul, Eufratul sau
Tibrul, ca un răspuns ameninţător de suflare
războinică în direcţia Templului Domnului.
Putem înţelege dar, că actuala Pandemie nu-i nici
mai mult, nici mai puţin, decât o compensare a
dezechilibrului ivit, prin călcarea unui legământ
veşnic dintre om şi Creator: „Voi Îmi veţi fi Mie
popor, iar Eu vă voi fi vouă Dumnezeu.” (Ieremia
11, 4) Prin urmare, încălcând termenii înţelegerii,
compensarea putea însemna, odinioară, orice fel
de robie, aşa cum astăzi, pandemia poate fi văzută
ca o plagă.

În toate aceste pedepse de negrăit,
Dumnezeu şi-a manifestat dintotdeauna aceeaşi
dorinţă, anume ca măcar o rămăşiţă a lui Israel să
reaprindă flacăra Templului, ruinat şi părăsit, spre
a oferi lumii calea spre mântuire. Întoarcerea la
Biserică, din Robia Pandemiei, va descoperi şi
în zilele noastre „rămăşiţa”, de care se va folosi
Hristos în grăbirea Celei de-a Doua Veniri.
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Să pornim de la o lecţie biblică, oprindu-ne
atenţia la modul în care ruinele Ierusalimului
s-au refăcut sub Zorobabel, Ezdra şi Neemia.1

Ce-au făcut fiecare din ei, aflăm din cartea lui
Ezdra şi din cea a lui Neemia.

Primul lucru, de care s-au apucat bene-
ficiarii decretului de
eliberare, emis de
către Cirus (cca.
538 î.d.Hr.), regele
perşilor, sub coman-
da lui Zorobabel, a
fost rezidirea din
ruine a templului,
după modelul prelu-
at de la cei mai bă-
trâni evrei, care
apucaseră să-l vadă zidit de Solomon, mai înainte
de a fi dărâmat la plecarea în robia babiloneană.
După o perioadă mai grea, de staţionare a
lucrărilor, Zorobabel le reia, odată cu venirea
la putere a lui Darius (521-486 î.d.Hr.) şi, mai
cu seamă datorită ajutorului moral susţinut de
profeţii Agheu şi Zaharia, reuşind astfel să ridice
Cel de-al Doilea Templu, sfinţindu-l cu mare
bucurie şi-n acorduri de psalmi (vezi Ps. 145-
148), cunoscuţi pînă astăzi ca aparţinând lui
Agheu şi Zaharia.

După 70 de ani, sub un nou edict de
repatriere, apare un alt val de iudei, în frunte cu
Ezdra. Acesta constată că Legea şi Templul sunt
profanate de fărădelegile poporului, între care
căsătoriile cu femei de alt neam constituiau o
primă cauză a pustiirii locului sfânt. Repunerea

Legii de către iudei în prim-plan a trezit însă un
puternic curent ostil, în fruntea căruia s-au aşezat
Sanbalat şi Tobie, lideri ai arabilor şi amoniţilor,
supăraţi pe Ezdra.

Dar ceea ce a făcut Neemia după aceea, este
de neapărată trebuinţă să aflăm. Fiind paharnic al

regelui persan Arta-
xerxes (465-424 î.d.Hr.),
auzise de la nişte
călători veniţi din
Iudeea de starea
ticăloasă în care
ajunsese iarăşi Ieru-
salimul. În plus, Ezdra
nu reuşea să se mai
impună în fruntea
poporului şi să-l

stăpânească, pentru a nu se întoarce la
fărădelegile dinainte. În fruntea altor iudei dornici
de a săruta pământul Canaanului, Neemia ajunse
la Ierusalim şi constatarea îi fu nespus de
dureroasă: Incinta Templului fusese zidită, însă
zidurile de apărare erau dărâmate. Din această
cauză, răufăcătorii puteau pătrunde uşor, mai ales
noaptea, pentru a profana Templul Domnului. Şi
ce-a făcut Neemia, în această situaţie? A
înconjurat în prima noapte cetatea şi a observat
în ce stare jalnică se aflau porţile ei. Apoi, cu
toată batjocura lui Tobie şi a lui Sanbalat, s-a
apucat de refacerea zidului, împărţind lucrul pe
grupe de muncitori şi dându-le sfatul să apere în
acelaşi timp ceea ce zideau, cu o mână mânuind
mistria, iar cu cealaltă sabia.

Şi, în timp ce Neemia ridica zidul de apărare
a curţii Templului Domnului, preotul Ezdra nu
contenea a citi poporului Legea, din amvonul
templului, până când toată osteneala sa şi-a atins
scopul. Atunci, ieşind preotul Ezdra împreună
cu Neemia pe o poartă din zid, a împărţit
poporul în două, în fruntea uneia aşezându-se

1 Profeţi iudei ai Vechiului Testament, având un rol
important, după perioada exilului babilonean, în
reorganizarea Comunităţii Evreieşti din Ierusalim, pe
bazele legii mozaice. Faptele lor sunt relatate în Cărţile
biblice Ezdra şi Neemia, (v. Dicţionar biblic, Editura

„Cartea creştină”, Oradea 1995, pp. 433 şi 900).
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Ezdra şi pornind în cântări de psalmi să
înconjoare zidul dintr-o parte, iar Neemia, cu
cealaltă jumătate, pe partea cealaltă. Şi
înconjurând fiecare tot zidul, au intrat pe aceeaşi
poartă înăuntru, în Templul Domnului, această
procesiune însemnând sfinţirea şi consacrarea
zidurilor ca element de apărare.

Ce învăţăminte tragem din toate acestea?
Ceea ce ne-a lipsit şi încă ne lipseşte nouă,
creştinilor, nu este Adevărul, pe care-L avem în
noi încă de la Botez, căci Sf. Pavel ne lămureşte:
„câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi
îmbrăcat.” (Galateni 3, 1) Nu mai avem trăirea lui
Hristos, uneori atât de străină neamului nostru de
astăzi. Zidurile nu înseamnă, oare, viaţa de credinţă
care certifică existenţa Adevărului înăuntrul inimii?
Neemia nu s-a ocupat de Templu; acesta exista.
Ci, a reconstruit zidurile din jurul templului,
consacrând astfel viaţa cultică într-un spaţiu
sacru şi neprihănit. Nu cumva simţim că azi
Hristos este batjocorit, Biserica nu este cinstită
şi Adevărul este călcat în picioare? Că viaţa
trebuie schimbată, prin lupta împotriva tuturor
păcatelor ce întinează fiinţa noastră spirituală,
pentru ca apoi Mântuitorul să strălucească în
noi în toată slava Crucii şi Învierii Sale?

Pentru ca Adevărul păstrat de Biserică să
strălucească tot mai mult, să avem curajul lui
Neemia de a construi ziduri împrejurul
Bisericii, adică de a înconjura templul inimii
cu faptele credinţei iubitoare de Dumnezeu.

Prin urmare, întoarcerea la Biserică din
Robia Pandemiei este acel ,,nimic nou sub soare”.
Şi, vai, nici nu-i dat a fi tuturor. Vor rămâne unii
dintre creştini robi Pandemiei, mulţumiţi de
belşugul vieţii şi de liniştea de dincolo de
canoanele Bisericii. Însă, în mod cert, Hristos va
marca istoria pe mai departe, cu „rămăşiţa” ce se
întoarce la viaţa liturgică dinlăuntrul unei Biserici
fortificate, împotriva tuturor atacurilor
Sanbalaţilor vremurilor de pe urmă.

Linguriţa – sau cum
 ne „îmbolnăveşte”

Hristos

Pr. Dr. Petru Pavăl

Nu de puţine ori ne-a fost dat să auzim
sintagma: „Iadul este pavat cu intenţii bune”.
Expresia, care surprinde într-o formă stilizată
o realitate biblică, redată în traducerile
Vulgata, Septuaginta şi Traduction
Oecuménique de la Bible, prin cuvintele:
„calea păcătoşilor este pavată cu pietre
(netede), dar sfârşitul ei este împărăţia
morţilor” (Isus fiul lui Sirah 21, 10),
surprinde faptul că ispita prezintă în „ADN-
ul” ei o componentă care-i permite să se
plieze facil pe alegerea cea mai confortabilă
pe care o are de făcut omul. Totodată, se poate
constata, fără prea mult efort, că atât ispita,
dar mai ales împlinirea ei, adică păcatul, deţin
în sine o justificare, o explicaţie şi în cele
din urmă un pretext, care este atât de bine
întemeiat, încât combaterea lui crează o
ramificare de idei şi sugestii, care în loc să
ofere o ieşire simplă, complică lucrurile şi
mai mult, conducând la împlinirea păcatului.
Această observaţie surprinde că la baza
oricărei alegeri, bune sau rele, se află
întotdeauna un pretext, care în toate situaţiile
prezintă o faţetă atractivă, ce conferă siguranţă
alegerii. În al doilea rând, calitatea
primordială a pretextului este că ascunde în
mod elegant şi inteligent adevăratul scop sau
motiv al unei acţiuni, determinând ca
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proverbul enunţat anterior să devină o realitate
cotidiană, însuşită de fiecare persoană în
parte.

Un exemplu grăitor în acest sens este
reprezentat de linguriţa folosită în cultul
creştin ortodox pentru
împărtăşirea credin-
cioşilor în criza ac-
tuală de pandemie. Aş
dori dintru început să
clarific faptul că
articolul prezent nu-şi
propune să găsească
argumente şi justifi-
cări pentru a întări sau
nu utilizarea linguriţei
în cadrul liturgic, întrucât linguriţa constituie
în această situaţie doar pretextul unui
compromis, cu un impact devastator pentru
viaţa Bisericii Ortodoxe.

În spaţiul public, cu precădere pe reţelele
de socializare a luat naştere o aprigă dezbatere
în jurul utilizării linguriţei folosite la
împărtăşire, propunându-se diferite variante
safe pentru a continua administrarea Sfintei
Euharistii, fără riscul de a îmbolnăvi şi
răspândi virusul în comunitate. În aceste
condiţii au apărut numeroase poziţii pro şi
contra, înlocuirii sau dezinfectării linguriţei,
însă ceea ce s-a pierdut din vedere de către
apologeţii lingurinţei, a fost faptul că acest
obiect de cult constituie de fapt doar un
pretext, pentru a lovi în esenţa şi fundamentul
pe care este construită Biserica Ortodoxă şi
anume: Trupul Lui Hristos. Majoritatea
poziţiilor pro linguriţă au avut în vedere
diferite incursiuni istorice sau asocieri
biblice şi patristice, care să adeverească
faptul că utilizarea linguriţei constituie un
adevăr de netăgăduit în Biserica Ortodoxă,

însă s-a ignorat faptul că atentând la linguriţă,
care trebuie spus fără nici un menajament, nu
constituie o dogmă a Bisericii, ci doar o
practică intrată în uz treptat din raţiuni
practice, s-a atentat la Trupul Lui Hristos.

Oferind ca variante
linguriţe de plastic
sau dezinfectarea lor,
s-a afirmat sub pre-
textul protejării de
virus, că Trupul şi
Sângele Lui Hristos
din Potir sunt un
receptor, dar mai ales,
un canal de transmi-
tere a bolii. Admiţând

această ipoteză, nu facem altceva decât să
spunem că ceea ce se află în potir este doar o
aparenţă, doar un simbol, doar o metaforă şi
nicidecum o realitate.

Renunţând la linguriţă sau dezinfectându-o,
susţinem fără nici o rezervă că Hristos ne
îmbolnăveşte.Revenind la proverbul: „Iadul
este pavat cu intenţii bune”, se poate constată
cu uşurinţă, cum sub umbrela unui virus, care
din păcate este real şi produce victime, se
atentează fără nicio reţinere la esenţa Bisericii
Ortodoxe, care este Hristos. Realizând o
construcţie logică potrivit zicalei enunţate, s-ar
putea spune că împărtăşirea credincioşilor nu
este oprită, ci doar făcută în condiţii de
siguranţă, iar aceste condiţii constituie mobilul
pretextului de a admite că Hristos ne
îmbolnăveşte şi atunci totul se năruie. Şi cum
un pretext, naşte alte pretexte pentru a se
susţine şi deveni de necontestat, în favoarea
atentatului la linguriţă, au fost invocate
persoanele „mai puţin credincioase”, venind în
sprijinul acestora. Dar oare, oferind o soluţie
salvatoare pentru cei puţini credincioşi nu se
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produce un cutremur în sufletele celor ce cred
cu adevărat? Şi din nou, intenţia bună produce
o consecinţă cu efecte grave, menită să
atenteze la ontologia Bisericii. Silogismul
acestei afirmaţii este unul relativ simplu: dacă
cel ,,puţin credincios” crede că se poate
îmbolnăvi, împărtăşindu-se cu aceeaşi
linguriţă, înseamnă că pentru el Euharistia nu
este o realitate vie, ci doar un simbol sub forma
pâinii şi a vinului, şi atunci împărtăşirea lui cu
o linguriţă de plastic nu produce nici o
schimbare în viaţa lui, nici la nivel trupesc şi
nici la nivel spiritual. În acest caz, fie că se
împărtăşeşte, fie că nu se împărtăşeşte,
finalitatea este aceeaşi. În ceea ce-i priveşte
pe cei cu adevărat credincioşi, situaţia este cu
totul dramatică, întrucât ei admit şi-şi
manifestă concret credinţa că Hristos este
prezent, trup şi sânge, în Sfânta Euharistie şi
se împărtăşesc fără niciun dubiu, având
certitudinea că Hristos nu-i îmbolnăveşte, însă
dacă vor vedea cum în urma lor, preotul va
împărtăşi, folosindu-se de mijloacele auxiliare
propuse pentru „binele” celor „puţini
credincioşi” sau pentru stoparea răspândirii
bolii, atunci credinţa lor va fi zdruncinată din
temelii, căci dubiul că Hristos poate să-i
îmbolnăvească se va naşte în inima lor şi atunci
se va împlini cuvântul pe care Iisus îl oferă
ucenicilor: „bate-voi păstorul şi se vor risipi
oile” (Marcu 14, 27). Şi se constată cum
pretextul de a veni în sprijinul scepticilor îi
afectează irecuperabil pe cei sinceri şi
credincioşi.

Însă ca orice dezbatere, se caută soluţii,
se încearcă o rezolvare. Iar această rezolvare
se află la Dumnezeu. Nu este o afirmaţie
abstractă, care opreşte orice demers de a găsi
cu adevărat o soluţie, ci este o realitate
biblică pe care o evidenţiază însuşi Fiul lui

Dumnezeu, când spune: „cercetaţi
Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţa
veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre
Mine” (Ioan 5, 39). Dacă viaţa se află în Sfânta
Scriptură, atunci soluţia pentru boală şi
moarte trebuie să se regăsească tot în
Scriptură, care este în mod real Cuvântul lui
Dumnezeu. În acest sens, felul Bisericii
Ortodoxe de a se manifesta în această situaţie
de criză se poate regăsi într-un episod biblic,
foarte cunoscut, ce-l are ca protagonist pe
Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul. Evenimentul
redat în cartea III Regi cap. 17-19 îl descoperă
pe Ilie în primă instanţă ca fiind singurul
rămăs fidel Dumnezeului lui Israel. Din
această postură, el nu răspunde sub nici o
formă, nu încearcă să-şi justifice credinţa, nu
încearcă să convingă prin mijloace proprii de
argumentare, nu face apel la istoria poporului,
aşa cum o făceau deseori proorocii pentru a
convinge, ci la îndemnul lui Dumnezeu se
„izolează” şi se ascunde. Din excursul biblic,
aflăm că pe lângă el au mai fost salvaţi şi alţi
100 de prooroci care au refuzat să se închine
lui Baal, cu alte cuvinte să se „compromită”
pentru a-şi salva vieţile (III Regi 18, 13), ca
apoi însuşi Dumnezeu să-i vestească lui Ilie
că au mai rămas încă 7000, care nu şi-au
plecat genunchii lui Baal (III Regi 18, 19).
Astfel, pentru o perioadă de timp, cultul lui
YHWH în Regatul de Nord, condus de Ahab,
a fost sistat în favoarea lui Baal. Cei care au
rămas credincioşi s-au ascuns, rămând în
continuare fideli, însă cultul public, comunitar
a fost suspendat, până la momentul ales de
Dumnezeu pentru a reveni în mijlocul
poporului, tot prin profetul Ilie, care iniţial a
fost îndemnat să se ascundă. Apelul la pasajul
biblic, făcut la îndemnul de a cerceta
Scripturile, ne aduce în atenţie că Biserica
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Ortodoxă nu trebuie şi nu poate să răspundă
şi să ofere un răspuns care să fie acceptat de
cei ce propun diferite variante ce alterează
săvârşirea cultului divin public. Această
incapacitate nu este cauzată de vreo neputinţă
sau o sincopă a Bisericii, ci pur şi simplu ea
este generată de imposibilitatea de a se face
înţeleasă în termeni teologici într-o lume
care nu operează şi nu pune preţ pe aceşti
termeni. Întrucât Biserica constituie o
imagine a lumii spirituale şi a Împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ, ea nu poate oferi un
argument satisfăcător unei lumi care neagă
această realitate. Şi din nou, Hristos este Cel
care oferă soluţia în acest context, afirmând:
„Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi
mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu
cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se,
să vă sfâşie pe voi” (Matei 7, 6). Versetul
biblic atestă faptul că a încerca să se ofere un
răspuns, venind cu argumente de orice natură,
potrivit cărora Hristos este real în pâine şi în
vin, în Sfânta Euharistie, nu va face altceva
decât să provoace o tulburare şi mai mare şi
un rău pe măsură, atât creştinilor în mod
individual cât şi Bisericii în sens comunitar.
Cu alte cuvinte, Biserica nu are nevoie să se
justifice unei lumi care nu crede în Hristos,
pentru ea lucrurile sunt clare: Sfânta
Euharistie este spre „sănătatea trupului şi a
sufletului şi spre viaţa de veci”, iar această
realitate este odorul şi mărgăritarul cel mai
de preţ, care dacă nu este acceptat prin
credinţă, nu este de folos în niciun fel celui
ce nu crede.

Abordarea şi analogia biblică ne oferă
puterea să înţelegem că, în cele din urmă,
Dumnezeu va lucra într-un aşa mod, încât tot
prin membrii Bisericii se va restabili pacea
şi ordinea în comunitatea creştin ortodoxă.

Soluţia în acest moment nu este lupta ci,
pentru a fi în acord cu situaţia prezentă,
„izolarea” de lume, „distanţarea socială” de
cei ce condamnă sau cu alte cuvinte o
securizare a Bisericii şi o evitare a oricărui
compromis, chiar dacă această securizare ar
presupune pentru un timp o renunţare la
împărtăşirea publică.  Odată ce compromisul
de a oferi metode alternative împărtăşirii a
fost făcut, atunci nimeni şi nimic nu va mai
putea da timpul înapoi, căci Hristos a fost
trădat, iar Liturghia şi Euharistia vor deveni
doar acte teatrale ce aduc în atenţie umbra a
ceea ce a fost cândva Hristos pentru creştini:
Trup şi Sânge!

Sfânta Muceniţă
Corona (Ştefanida),

cea care
îndepărtează molima

Pr. Protopop
Ioan Bârgăoanu

Întreaga planetă traversează, de câteva
luni, una dintre cele mai complicate perioade,
din punct de vedere medical. Infecţiile cu noul
CORONAVIRUS au afectat aproape toate
statele lumii, peste 4 milioane de persoane
fiind diagnosticate ca fiind pozitive şi mai
mult de 300.000 de oameni murind,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii declarând
astfel Pandemia. În acest context, într-o

 Cultură şi spiritualitate 
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biserică din Aachen, Germania, la moaştele
unei sfinte cu un nume surprinzător –
CORONA- apărătoare de molimi şi boli
molipsitoare, se ridică rugăciuni fierbinţi.
Este celebrată la 14 mai, în calendarul
Bisericii Romano-Catolice, însă o
regăsim şi între filele calendarului
ortodox, prăznuită însă la 11
noiembrie, sub numele de Sfânta
Muceniţă Ştefanida, în aceeaşi zi cu
Mucenicul Victor. Pentru creştinii
ortodocşi ziua morţii unui sfânt este
foarte importantă, aceasta devenind
ziua prăznuirii lui. Astfel, practic
moartea devine, în calendarul
creştin, mai ales în cel ortodox, ziua
de Naştere în Împărăţia lui
Dumnezeu sau Naşterea în Ceruri.
Doar două personaje biblice au
serbată naşterea în calendar, cu
excepţia Fiului lui Dumnezeu. Este vorba
despre Sfântul Ioan Botezătorul (la 24 iunie)
şi Maica Domnului (8 septembrie), căci zilele
lor de naştere marchează evenimente biblice
de o importanţă aparte.

Sfânta Ştefanida (Corona), femeie creştină
simplă, a trăit în vremea împăratului roman
Antonin Piosul (138-161 d.Hr.), în Damasc,
Siria de astăzi. Aceasta a avut o viziune, care i-
a marcat definitiv existenţa- a văzut două cununi
frumoase coborându-se din cer, una pe capul
Sfântului Mucenic Victor, un soldat roman,
creştin şi o alta pe capul ei. De atunci a început,
cu mare glas, să fericească pe acest sfânt, al
cărui nume înseamnă „victorie”. Sfânta Corona,
celălalt nume al Ştefanidei, cunoscut în Vestul
Europei, nu este decât o traducere latină a
numelui ei grec (lat. Coronatus, rom.
Încoronată). La fel ca şi ea, Sfântul Arhidiacon
Ştefan, purtând coroana nevestejită a

martiriului, a văzut cerurile deschise şi pe Fiul
lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui
(Faptele Apostolilor 7, 56). Despre aceeaşi
simbolistică se vorbeşte şi în cazul martiriului
celor 40 de Mucenici din Sevasta. De fapt, în

biserica noastră toţi sfinţii poartă o
aureolă în jurul capului, iar aceasta nu
este altceva decât cununa muceniciei
pentru credinţă. Astfel, cinstită în cele
două biserici creştine, Sfânta
Ştefanida (Corona) a mărturisit pe
Dumnezeu prin jertfa supremă,
ajungând Mireasa lui Hristos.

Unele martirologii spun că ar fi fost
soţia unui soldat roman, pe nume Victor,
care a suferit moarte mucenicească din
cauza credinţei sale în Hristos. Alte surse
spun că ar fi fost soţia unui camarad al
acestuia. În orice caz, ea  l-a susţinut pe
Sfântul Victor, atunci când a fost închis

de romani. Pentru că nu au vrut să se lepede de
credinţa lor, cei doi au fost supuşi la torturi şi, în
cele din urmă, au fost ucişi. În ceea ce o priveşte
pe Corona (sau Ştefanida), guvernatorul regiunii,
Sebastian, a pus să se încovoaie doi palmieri,
legându-li-se vârfurile. Pe sfântă au aşezat-o exact
deasupra, între cei doi copaci, iar când acestora li
s-a tăiat legătura, s-au ridicat, rupându-i trupul în
două.1 Sfântul Victor a fost omorât prin decapitare,
în aceeaşi zi.

S-a vorbit mult despre Sfânta Ştefanida în
zilele acestea, fâcându-se o analogie între
numele ei şi Coronavirus, mai ales în condiţiile
în care muceniţa este considerată tămăduitoarea
celor cuprinşi de boli molipsitoare. Există şi
alţi sfinţi, cu mare trecere la credincioşi, care
au puteri vindecătoare şi ale căror moaşte

1MINEIUL PE NOIEMBRIE,  Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2005, p. 173.

11



|„Biserica în vremea pandemiei ”- Nr. 3, anul 2020 -  www.protoieria-onesti.ro

poposesc, o parte dintre ele, chiar la noi în ţară:
Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Muceniţă
Tatiana, Sfânta Chiriachi, Sfânta Tecla, Sfânta
Ecaterina ş.a.. pe lângă aceştia întâlnind şi Sfinţi
numiţi Doctori fără de arginţi: Cosma şi
Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae,
Samson şi Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu
şi Trifon, Sfântul Mare Mucenic Mina. În cazul
Sf. Corona (Ştefanida), fragmente din moaştele
sale se află undeva în Germania, precum şi în
Italia.

Putem fi, în condiţiile lumii de astăzi,
martori ai minunilor săvârşite de sfnţi, sau cât de
departe suntem de vederea acestora? Voi aminti
două întâmplări minunate, două minuni care s-au
întâmplat în ultimii ani şi care ne arată că pentru
a vedea miracolul este necesară credinţa. Eram
în Insula Corfu (Grecia), la biserica în care se
află moaştele Sfântului Ierarh Spiridon al
Trimitundei, însă acolo racla nu se deschide tot
timpul, ci atunci când vin mulţi pelerini. Mai era
puţin şi biserica se închidea, când a intrat o
bătrână, venită foarte de departe. M-a întrebat dacă
se mai deschide racla Sfântului Spiridon, iar eu
i-am răspuns afirmativ. După care, am început să
mă rog în gând la Sfânt să se arate şi să facă astfel
încât racla să se deschidă şi pentru acea bătrână
plină de evlavie şi speranţă. Deodată, un fel de
zarvă s-a stârnit în biserică, deoarece veniseră doi
înalţi ierarhi, cărora călugării le croiau drum spre
Sf. Moaşte. Împinsă de către toţi, femeia în vârstă
a fost apărată de unul dintre episcopi. Gândind ei
că o fi cineva important, monahii de acolo au
deschis pentru ea racla nu doar la picioare, ci în
întregime.  A început a scoate batiste şi eşarfe
ale unor oameni bolnavi, pe care le adusese să le
treacă peste racla Sfântului Spiridon, rugându-se
pentru sănătatea acestora.

Vă voi relata o altă întâmplare minunată,
ce-l are în centru ei pe Sfântul Pantelimon, unul

dintre „Doctorii fără de arginţi”. Este o istorie
reală a unei mame care suferea de cancer, fiind
internată în spital. La căpătâiul ei a venit un
vânzător de icoane, iar ea a ales o icoană cu
chipul unui sfânt. Femeie credincioasă şi mamă
a patru copii, a luat icoana gândind că îi va fi
necesară pentru ceasul cel din urmă, al morţii.
Peste noapte, i s-a făcut rău. Dar a avut viziunea
unui tânăr cu părul creţ, îmbrăcat în alb, care
avea o cutiuţă din care, cu o linguriţă, împărtăşea
pe toţi cei pe care-i întâlnea. Dimineaţă, bolnava
s-a trezit şi s-a dus la o chiuvetă să ia apă. Au
rămas toţi uimiţi că această mamă s-a ridicat,
deşi toţi ştiau că nu mai are mult de trăit. Acesta
era Sfântul Mare Mucenic Pantelimon! Practic,
prin rugăcinile ei, acea mamă primise
binecuvântarea de a trăi pentru proprii copiii,
iar sfântul, în acest scop îi uşurase suferinţa
provocată de boală.

Nu trebuie însă să exagerăm cu aceste
minuni ale sfinţilor, pentru că ele se fac în
funcţie de credinţa sau, câteodată, chiar de
necredinţa noastră. Spre exemplu, cei care vor
citi cu atenţie Acatistul Sf. Pantelimon, vor găsi
în acest text un cuvânt ajutător, ce precizează că
sfântul respectiv aude în special durerile cele
înnăbuşite în noapte. Câte astfel de exemple de
suferinţă nu sunt prezente în aceste zile de
pandemie în spitalele noastre sau din întreaga
lume, mai ales la cei care suferă de Coronavirus?
Şi aici ne referim şi medici, asistente, la cei din
armată, poliţie, jandarmerie şi chiar la slujitorii
sfintelor altare, aflaţi în prima linie a luptei cu
acest duşman ascuns. Minunea o face
Dumnezeu, în momentul în care trimite gândul
şi darul Său către ei şi către noi. Aşadar, sănătatea
în sine este o minune a lui Dumnezeu, Care
trimite această energie la peste 70 de miliarde
de celule, aflate într-un om, încât acela se ridică,
vorbeşte, comunică şi se roagă.
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Odată cu pandemia mulţi oameni şi-au
întors faţa către Dumnezeu. Într-adevăr, sunt
şi dintre aceia, pe care eu i-am numit
„gimnaşti” şi care înainte veneau doar pentru a
se închina la icoane, căci aveau credinţa ,,în
suflet”. Nici acum ei nu cunoscut ce
semnificaţie are Biserica. Însă, ca un fapt
îmbucurător, există şi o categorie de creştini,
care până mai ieri judecau biserica, iar astăzi
au găsit drumul către ea. Mai mult decât atât,
ei au înţeles că în situaţia grea în care mulţi
semeni se află (izolare, carantină etc.) e nevoie
de o faptă bună, plăcută lui Hristos. Întâlnim
astfel creştini, care respectând normele
epidemiologice impuse de Covid-19, au
îndrăznit şi au dus celor singuri o pâine sau o
sticlă cu apă, lăsate în faţa uşii închise. Sau au
sunat şi au întrebat pe cei din izolare „Ce mai
faci? Îmi este dor de tine, aş vrea să te văd... Şi
când va trece această perioadă, aş vrea să te
îmbrăţişez!” Cât de mult contează aceste
cuvinte în vremurile actuale!

Pandemia în istorie,
între

informaţie şi mit.
(Crâmpeie din

ziaristica românească
1860-1940)

Pr. Andrei-Silviu Neicu

Deşi aflată într-un evident decalaj
funcţional faţă de Europa Central-Vestică,
societatea românească de după 1989

păstrează, la capitolul propagarea informaţiei,
un nivel destul de ridicat.

 Adoptând sintagme precum live,
breaking news sau news alert, mass-media
„deversează” un flux enorm de ştiri, testând
emoţiile şi sentimentele sau prezentând cu
preponderenţă versiuni cosmetizate ale
„adevărului”. Propulsate spre punctul de maximă
audienţă sau „minutul de aur”, de către „zeul
Raiting”, ştirile bazate în principal pe o doză de
negativism vizibil, precum şi pe „adevăruri”
construite preferenţial, bulversează raţiunea şi
sfâşâie sufletul. Evident, Pandemia Covid-19,
laitmotivul planetar al ultimelor aproape opt
luni, devine noul cadru, în care negativismul şi
fake-news-ul se simt în largul lor, media
românească nefăcând notă discordantă.

Şi pentru că orice poveste începe cu
„a fost odată”, vă propun ca în rândurile
următoare să descoperim, prin crâmpeie ale
ziaristicii româneşti din perioada 1860-1940,
cum erau relatate ştirile despre sau din timpul
unor epidemii sau pandemii.

În urmă cu aproape două secole,
informaţia circula încă destul de greu în
teritoriile române, iar majoritatea populaţiei,
fie din lipsa unei alfabetizări în masă, fie
efectiv din lipsa unor tipărituri sau ziare, nu
avea acces la ştiri extracomunitare. Primele
ziare româneşti, apărute undeva după 1830,
precum şi timidele programe de învăţământ
primar obligatoriu, vor schimba percepţia şi
ritmul în care va circula informaţia.

Revenind la subiectul numit pandemie
şi la ştirile referitoare la acesta, aflăm că la
jumătatea secolului al XIX-lea teritoriile
româneşti se vor fi confruntat, de pildă, cu
câteva episoade severe de holeră şi asta la
scurt timp după Epidemia de ciumă bubonică
din anii 1813-1814 (Ciuma lui Caragea).

13



|„Biserica în vremea pandemiei ”- Nr. 3, anul 2020 -  www.protoieria-onesti.ro

Spre exemplu, între 1831-1873, doar  în
Transilvania au fost consemnate şase perioade
distincte ale epidemiei de holeră, ceea ce a
influenţat negativ dinamica populaţiei
provinciei în acei ani.1 Prezentată ca una dintre
cele mai necruţătoare boli care au decimat în
diverse epoci populaţii întregi, holera pare să
fi avut un spectru larg de acţiune: ,,Năvălirea
acestei epidemii la noi în ţară pare a-şi avea
sorgintea în răsboiul Ruso-Polon din urmă,
căci armata rusască fiind contaminată a
transmis-o la cea polonă şi de aci în Moldova,
în urma căreia am avut foarte mult de suferit.
Cronicele ne arată, că această epidemie a fost
o adevărată pandemie, cutreierănd întreg
pământul. In ţara noastră a bântuit într’un mod
îngrozitor, omorînd zilnic cu miile de oameni,
timp de trei patru luni de zile în continu. Furia
cea mai mare a început odată cu revoluţiunea,
la 11 Iunie 1848 şi a ţinut până în toamnă.
Numai în Bucureşti, care în acel timp număra
250.000 de oameni, mureau zilnic câte 300-
350, reducându-i la 150.000 şi chiar la mai
puţin.”2

Fiind o boală contagioasă, ea se răspândea
în epocă cu rapiditate, datorită probabil unor
norme igienico-sanitare precare, precum şi
unor indicaţii destul de precise din partea
autorităţilor: ,,holera este una dintre cele mai
temute boale molipsitoare…copiii se
îmbolnăvesc mai rar, însă bătrânii şi cei care
trăiesc în mizerie şi sunt slăbiţi, iau boala

uşor.”3 În anul 1865, boala este anunţată ca
fiind identificată în două comunităţi portuare
din Principatele Române, având ca posibilă
sursă de transmitere lipsa unei minime
protecţii în manevrarea mărfurilor şi
contactele cu indivizi veniţi din alte zone:
„Câteva dintre oraşele noastre de la marginea
Dunării , precum Galaţi şi Brăila au fost visitate
anul acesta de epidemia Cholerei…Epidemia
actuală a plecat din India şi a venit la Mecca,
să se comunice pelerinilor musulmani, care
au adus-o la Cairo, Alexandria, Constantinopol
şi de aici ea s-a propagat şi la noi.”4

Deşi acum mai bine de un secol, ziarul
rămânea singurul mod de răspândire în masă a
informaţiei, aceasta era asumată de cel care o
transmitea, în limita cunoştinţelor sale: „Din
istoria scimu câ choler’a, ca unu morbu
epidemicu, n’a grassatu numai in secolulu
nostru, ci si in secolii evului mediu şi chiar  în
anticitate, inse neavendu noi descrieri aeurate
suntemu necesitaţi a-ne margini la descrierea
cea mai corecta, si acést’a se datédia din anii
cei de fómete 1815, 1816 ai 1817.”5

Documentarea asupra unei ştiri
presupunea, în special pentru autor, un recurs
la istoria mai recentă sau mai îndepărtată.
Astfel, pentru evitarea unor fake news-uri, se
apela la o cercetare prealabilă a temei:
„Istoricul acestei epidemii începe din timpuri
foarte îndepărtate în trecut, fără a i se putea
stabili o dată certă. Probabil însă, că cele dintâi

1ION BOLOVAN, „Aspecte privind impactul
demografic şi mental al epidemiilor de holeră în
spaţiul ardelean în secolul al XIX-lea”, în vol.:
Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In
honorem Magistri Camili Mureşanu, volum îngrijit
de Nicolae Edroiu, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2007, p. 241.
2 REDACŢIA, în Ziar Unirea, nr. 91, Sambătă, 13 sept
1913, an XXIII, Blaj, p.5.

3 DR.IOSIF STOICHIŢIA, „Ce trebuie să stim despre
bolile molipsitoare”, în  Biblioteca poporală a
asociaţiunii Astra, nr. 184, aprilie 1931, an XXI,
Sibiu...pp. 79-80.
4REDACŢIA, în Natura, nr 37, 8 oct 1865, an VI,
Bucureşti, p. 292.
5REDACŢIA, în Albina, NR. 60, merecuri in 8(20
augustu), an VIII, 1873, Pesta, p. 3.
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cunoştinţe sigure asupra ei le avem din epoca
răsboiului peloponez, adecă în timpul
apogeului culturei greceşti, prin secolul al
cincilea înainte de Hristos. Ceeace ne
surprinde însă, este faptul, că controlând
istoria i-se neagă meritele lui Hipocrate,
părintele medicinei, care trăia prin acea epocă,
de a fi descris-o, atribuindu-se meritul acesta
generalului şi marelui istoric Tucidide, cu

ocaziunea susnumitului răsboi. Lewingstone
pretinde, că încă din veacul al unsprezecelea
înainte de Hristos, chinezii o cunoşteau sub
numele de Holewan, iar din scrierile rămase
din sanscrita veche, rezultă că se cunoştea în
Indii sub numele de Mor-de.”6

Presa era un bun mijloc pentru ca populaţia
să afle şi anumite aspecte despre evoluţia bolii
sau măsurile care se impuneau pentru stoparea
ei: ,,…din istoricul faptelor enumărate până
aci, vom putea adăoga, fără a ne teme de vreo

contrazicere, că într’adevăr, holera este o
maladie epidemică sporadică, care se poate
caracteriza prin vărsături, diaree abondentă, o
slăbire generală şi răcirea extremităţilor, pe
lângă o mulţime de alte simptome ajutătoare
la cunoaşterea ei.”7

Ca şi în contemporaneitate, în primul
rând, presa bisericească se arăta francă şi
onestă în informarea populaţiei, venind în

întâmpinarea ei cu informaţii concise, sfaturi
sau măsuri ce se impuneau spre protejarea ei.
În Foaie Diecezană, organul oficial de presă
al Eparhiei Caransebeşului, sunt publicate,
într-unul dintre numere, sub titlul: ,,Ce trebuie
să stim despre holeră?”, mai mult de 14
îndrumări concrete în acest sens. Cele mai
importante se referă la igiena corporală, în
special cea a mâinilor, dar şi la igiena
habitatului, şi a vestimentaţiei. Printre sfaturi
regăsim şi faptul că bolnavii trebuie
identificaţi şi plasaţi sub observaţie medicală:
„Atât pe bolnavul de holeră, cât şi pe acela,  la

6DR. V. HÂNCU, „Sfaturi cum să ne ferim de
holeră“, în Unirea nr. 91, Sambătă 13 sept 1913,
an XXIII, Blaj, p.6. 7IBIDEM, p. 5.
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care să arată semnele boalei, trebue să-1
anunţăm cât mai în grabă la primărie. Pe
bolnav trebue să-1 separăm îndată de cei
sănătoşi, să-1 îngrijim bine şi să-1 curăm
(vindecăm) cu ajutorul medicului. Toate
acestea mai bine le putem face în spital.”8

În comparaţie cu trecutul, astăzi, în timpul
Pandemiei de COVID 19, deşi Biserica
Ortodoxă, în speţă, a desfăşurat campanii
umanitare, colecte, acte de caritate
(medicamente, aparatură medicală,
echipamente de protecţie ş.a.) şi o informare
corectă a credincioşilor, ea nu a fost
considerată de către Stat un partener real.

Însă cu un secol şi jumătate în urmă
lucrurile stăteau un pic altfel. De pildă, în
Transilvania, deşi atunci provincie a
Imperiului Austro-Ungar, statul chema în
ajutor Biserica pentru a putea reduce
impactul epidemiei. Pe lângă o strânsă
conlucrare între teologie şi ştiinţă, preoţii
trebuiau să combată ignoranţa şi supestiţiile,
predicând poporului în termeni ştiinţifici,
dându-le sfaturi cum să se ferească sau să
se trateze de holeră, în timp ce doctorii
invocau, nu de puţine ori, divinitatea în
tratarea bolii. În ceea ce priveşte ajutorul
faptic, episcopii şi preoţii, prin colecte, se
angajau să procure un minim de
medicamentaţie, mai ales în localităţile unde
nu existau farmacii. Însă lucrul pe care în
primul rând l-aş scoate în evidenţă se referă
la modul în care chiar statul apela la Biserică
şi la opinia publică (presă) pentru a elimina,
pe cât posibil, teama psihologică colectivă
în legătură cu boala.

Două epidemii, în două epoci diferite,
însă o altfel de abordare. O lume aflată în
perioada de pionierat din punct de vedere al
dezvoltării ştiiţifico-tehnice, se arăta mult
mai avansată în ceea ce priveşte relaţia cu
cetăţeanul. Într-o perioadă în care lipsurile
şi neajunsurile erau fireşte mai mari, statul
conlucra cu Biserica şi Presa, ca formatori
de opinie, cu un puternic impact, pentru ca
„nu cumva poporul să se sperie mai mult decât
e necesar, căci aceasta ar provoca deranj atât
în sănătatea publică cât şi în ordine” şi „încât
să nu se stârnească prematur groaza şi
neliniştea.”9

Deşi, în cele mai multe cazuri, probabil
ignorăm propriul trecut, fiind doar open-
mind spre alte culturi sau subculturi externe,
ar trebui măcar din când în când, la nivel de
mesaj sau informaţie, să schimbăm tonul sau
nuanţa spre încredere, speranţă şi pozitivism,
indiferent de provocări. În cazul unor
pandemii, care deja poartă prin sine suferinţă,
panică şi neputinţă, cuvântul de calitate ar
putea aduce mângâiere, linişte şi încredere.

8REDACŢIA, în Foaie Diecezană, Organ al Eparhiei
Caransebeşului, nr. 43 din 26 octombrie (8
noiembrie) 1914, an XXIX, Caransebeş, p. 3.

9ION BOLOVAN, op. cit., p. 241.
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TELE-ÎNVIEREA
- Foloase şi Ponoase -

Pr. Dr. Daniel Nichita

Anul acesta, cu toţii am serbat
Praznicul Învierii altfel, într-un mod care
multora li s-a părut straniu, în singurătatea
camerei, fără a înconjura biserica sau a primi
Sf. Lumină de la preot, gesturi cu care eram
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deja învăţaţi. De data aceasta, purtată din uşă
în uşă, Lumina a venit ea în faţa casei, alături
de cuvântul izvorâtor de nădejde, amândouă
aduse de către un simplu credincios, voluntar
sau chiar de către preot.

,,Am prins şi al Doilea Război Mondial,
dar niciodată, nici măcar atunci, lumea nu a fost
într-o situaţie atât de gravă”, spune un bătrân,
aşteptând să aprindă candela cu Sf. Lumină de
la Ierusalim. Într-adevăr, răspândirea ,,morţii
prin atingere”, cum a fost numită de către cineva,
infectarea cu virusul ucigaş, nu a urmărit parcă
decât să ne convingă că distanţarea ar fi cea
care dă viaţă, lecţie începută încă din 22
martie, ziua ultimei Sf. Liturghii săvârşită
împreună cu credincioşii.

Ca într-un asediu disperat, pe 19
aprilie, toate bisericile închise deja, au fost
păzite şi verificate de jandarmi, poliţişti sau
militari, cărora cei mai mulţi dintre preoţi le-au
răspuns cu prudenţă, nu lipsită de frică,

ambele însoţite însă de responsabilitate
pastorală, pentru a evita orice fel de
acuzaţii, unele dintre ele chiar
caricaturale. Astfel, s-a sugerat chiar că
virusul nimicitor i-ar putea prefera
nemijlocit pe ortodocşi, putându-se
propaga cu viteza fulgerului, prin
lumânarea pascală şi prin pâinea
binecuvântată doar la Înviere şi nu mai
târziu. Ce a urmat?

Contrar atâtor temeri,1 a fost o
noapte liniştită, marcată de echilibru între
acea pace pe care doar Lumina Învierii ţi-o
poate transmite şi atmosfera, uneori
comercială, creată de credincioşii pentru
care Seara de Înviere se limita doar la
primele 30 de minute ale Rânduielii.
Oamenii au lăsat deoparte vânzoleala
cumpărăturilor, iepuraşii omniprezenţi şi
ţopăiala din cluburi. Simplitatea, decenţa
şi lipsa fastului au surclasat sunetul
sirenelor poliţiei, girofarurile şi mega-
foanele deschise la maxim. Fără să

înlăturăm umbra de tristeţe, putem spune că a fost

1 Bilanţul Ministerului de Interne arăta astfel: ,,23.000
de poliţişti, poliţişti de frontieră şi jandarmi au asigurat
ordinea şi siguranţa publică, concentrându-se în
special pe respectarea măsurilor anticoronavirus.
Acestora li s-au adăugat aproximativ 1.900 de
poliţişti locali şi 700 de militari. În noaptea de Înviere
s-au înregistrat 1.846 de evenimente sesizate prin
112, s-au aplicat 3.384 de amenzi contravenţionale,
dintre care 391 pentru încălcarea măsurilor privind
starea de urgenţă.” (https://www.libertatea.ro/stiri/
amenzi-date-in-noaptea-de-inviere-ministerul-de-
interne-2961759)
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frumos, solemnitatea reuşind cumva să umple
pustiul nocturn al oraşelor şi satelor.

Cu toate acestea, cunoscând prea bine că
ştirile bune nu fac audienţă, aspectele pozitive au
fost trecute cu vederea, locul lor fiind luat de
bombardamentul mediatic, plin de violenţă,
încercându-se parcă denaturarea simbolisticii
profunde a Învierii lui Hristos, de parcă nu ar fi
fost de ajuns intoxicarea zilnică cu toate detaliile
evoluţiei mondiale şi naţionale ale molimei. Iată
ce titra, pe acest subiect, un binecunoscut editorial
online, în ediţia de duminică, 19 aprilie, 2020:
,,Până duminică (Sf. Paşti) s-au înregistrat peste
8.700 de cazuri de îmbolnăvire cu Covid 19, iar
451 de persoane au murit, din care 30 au fost
anunţate doar azi, în prima zi de Paşte. Peste 2,3
milioane de cazuri s-au înregistrat în toată lumea,
iar mai mult de 164.000 de oameni au murit.
Evoluţia rămâne îngrijorătoare în SUA, unde a fost
înregistrat un sfert din numărul îmbolnăvirilor.”2

Ar fi fost suficient un singur comunicat pe zi,
referitor la evoluţia situaţiei pandemiei, care ar fi
scutit multă lume să urmărească toate detaliile
unei situaţii cu adevărat grave. Cui i-au folosit apoi
,,Breaking News-urile” de Paşti, cu ştiri în care
românii află despre nişte indivizi care atacă forţele
de ordine, fiind certaţi cu legea3, ştiri care  în opinia
Consiliului Naţional al Audiovizualului (CAN),
,,puteau afecta doar emoţional” şi nimic mai mult?

Nu putem să nu amintim şi dezinformarea
promovată de diferite Fake-News-uri (engl. Ştiri
false), care a creat o ,,a doua pandemie”. Iată ce
remarca un important oficial al O.M.S.
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii): ,,Nu luptăm

doar împotriva unei epidemii, ci împotriva unei
infodemii. Ştirile false se răspândesc mai rapid
şi mai uşor decât Covid-19, fiind la fel de
periculoase.”4 Care ar fi mecanismul proliferării
lor? Într-o criză ca acea pe care o traversăm, legată
de sănătatea personală (adică de o nevoie de
bază), lumea modernă, în cea mai mare parte fără
credinţă în Dumnezeu, adică fără acel reper care-
i poate da o stabilitate într-o situaţie aparent
haotică (ex. criză epidemiologică), este stăpânită
de o sumedenie de stări emoţionale: nesiguranţă,
anxietate, nevoie de socializare ş.a.. Astfel,
pandemia poate deveni factor suplimentar în
agravarea şi amplificarea diferitelor teorii
conspiraţioniste, dintre care aş enumera doar
câteva, referitoare la Noaptea de Înviere 2020:

ex.1 O internaută ce a transmis următorul
mesaj live, ,,A murit lumea după ce a mâncat din
pâinile alea! S-a anunţat deja că după Paşti vor fi
foarte multe decese.”, comentează mai departe:
,,Nu mâncaţi din paşte, este stropit cu ceva, să
omoare lumea, fraţilor! Distribuiţi maxim, să se
audă peste tot! Nu e de glumă, fraţilor!”

ex. 2 Un alt mesaj circula pe Facebook:
,,Hristos a înviat! Dragi prieteni, se zice că paştele
e stropit cu o substanţă, care să ne îmbolnăvească
şi să ne omoare. Nu murim dacă anul acesta nu-l
luăm. Când vreau să trimit mesajul, sunt blocat.
Trimimiteţi-l mai departe celor dragi!”

ex. 3   În schimb, la celălalt capăt, au circulat
diferite poveşti pe Internet,cu privire la leacuri,
tratamente, chiar vaccinuri, care, ,,sunt însă
secrete, inaccesibile, furate, copiate” sau ,,în
care noi nu credem.” Au existat în spaţiul
public românesc liste cu leacuri-minune
contra virusului: vitamina C, apă sărată, lămâie
amestecată cu bicarbonat, oţet, cuişoare,
medicamente ieftine (la doar 10 lei).

2https://ziare.com/stiri/coronavirus/romanii-au-
petrecut-pastele-in-izolare-cu-lumanari-la-geam-
bilantul-mortilor-a- trecut-de-450-1607482
3 Imagini transmise în Duminica Învierii, din
Hunedoara (https://www.youtube.com/
watch?v=FrJMuSjy4L) 4 https://youtu.be/wT2m3kljcSU
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Cum ar putea fi evitate astfel de derapaje
mediatice? În mod firesc, există un bun-simţ
jurnalistic, acea deontologie care, dacă ar
funcţiona, am avea de-a face cu o selecţie mai
atentă a informaţiilor vehiculate în mass-media,5

urmărind şi alte criterii (de ex. notorietatea,
valoarea, amploarea şi caracterul complet ale
subiectului oricărei ştiri), nu doar cel al rating-
ului de piaţă (n.n. creşterea audienţei). Altfel,
putem asista la scenarii halucinante, de genul
celor de mai sus, sau, mai grav, în care zeci de
persoane certate cu Statul devin adevăraţi eroi
de televiziune. Adăugând la acestea psihicul
colectiv, puternic zdruncinat de efectele
economice ale pandemiei sau ale răfuielilor
politice, vom avea un tablou complet al mutilării
sufleteşti prin care trece omul zilelor noastre.

5Proces cunoscut sub numele generic de
„Gatekeeping” (n.n.).

Familia şi hrana
în satul tradiţional

românesc

Motto: ,,Hrăneşte-ţi trupul,
dar nu-l omorî prin lăcomie!”

( Sf. Ioan Gură de Aur )

Presb. Drd. Ing.
 Nicoleta VARTOLOMEI

Satul e atemporal, spunea Lucian
Blaga în memorabilul Discurs de recepţie,
susţinut în Aula Academiei Române: ,,Satul,
situat în inima unei lumi, îşi e oarecum sieşi
suficient. El n-are nevoie decât de pământul

şi de sufletul său şi de un pic de ajutor de sus,
pentru a-şi suporta cu răbdare destinul.”1 Satul
românesc, păstrător fidel al tradiţiei
bisericeşti şi al culturii naţionale, a fost de-a
lungul timpului, spaţiul în care s-au dezvoltat
şi s-au desăvârşit valorile spirituale, culturale
şi morale ale neamului. Lumea satului este
una a copilăriei. Au confirmat-o etnografii,
antropologii, sociologii, care au constatat că
satul este locul manifestării intuitive a
persoanei, locul poveştii şi mitului, al
legăturilor directe şi al continuităţii. Jocul şi
jocurile lor, ca şi basmele istorisite de bătrâni,
îi leagă pe copii de temele fundamentale ale
lumii, de viaţă şi de moarte, de bucurie şi
durere, de bine şi de rău.2

La sat, viaţa este înţeleasă şi ca timp
binecuvântat pentru a sfinţi locul în care
trăim, putând apoi spera şi la un loc în ceruri,
„un colţişor în rai”, cum spunea Părintele
Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria
Neamţului.3

Familia din satul românesc tradiţional
păstrează legăturile nemijlocite între părinţi
şi copii, între oameni şi casă, între locuinţă
şi pământ. Aici se adună laolaltă, într-un
cosmos mic, tot ce se regăseşte bun în
cosmosul mare, lumea lui Dumnezeu. Natura
şi tradiţia merg dintotdeauna împreună, iar
tradiţia este un proces viu de selectare a celor
mai bune soluţii, la problemele cu care se
confruntă comunitatea. Înţelegând astfel rolul

1Lucian Blaga, Izvoade, Editura Minerva, Bucureşti,
1972, p. 33.
2 ***, Satul românesc – incursiune literară
– Factor de coeziune şi unitate naţională, Basilica,
Ediţia a II-a revizuită, Bucuresti, 2019, p. 6.
3https://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/
2011/03/Arh.-Ioanichie-Balan-Parintele-Paisie-
Duhovnicul-Olaru.pdf
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tradiţiei, putem găsi în ea modele de referinţă,
pentru felul în care valorizăm astăzi naşterea
şi creşterea copiilor, adopţia şi viaţa unei
întregi comunităţi, în lume şi cu Dumnezeu.
Familia este cea dintâi lume, ce face referire
la casă, curte, uliţă, de fraţi, surori, alte
rudenii şi la cei adormiţi.

În societatea românească tradiţională,
prin respectarea sfinţeniei hranei şi a
meselor, prin exprimarea şi asumarea
aspiraţiei de a-L afla pe Dumnezeu, pe pământ
sau în ceruri, hrana familiei poate să devină
Hrană pentru Masa  Raiului, astfel că
„Modelul alimentar transmis în timp până la
noi este bazat pe convingeri creştine, conform
cărora hrana este dar divin, iar prelucrarea şi
asimilarea ei te apropie de Dumnezeu.”4

În urma neascultării poruncii, de a nu
mânca din pomul cu fruct oprit (Facerea, 3,
17), se desprinde un sens înalt dat pedepsei.
Răscumpărarea păcatului şi promisiunea
mântuirii ţin şi de atitudinea faţă de hrană şi
de conduita la mesele zilnice. De aceea,
sfinţenia pâinii şi a mesei sunt teme
recurente în cultura satului tradiţional
românesc. Familia ţărănească ţine de modelul
familiei primordiale, personajelor biblice
Adam şi Eva conferindu-li-se statutul de
Protopărinţi ai neamului omenesc. Eva devine
,,darul lui Dumnezeu” pentru Adam, creată din
coasta lui (prin căsătorie se atinge idealul
uniunii şi al complementarităţii), spre a-i fi
de ajutor şi spre a continua şi perpetua viaţa.

O perspectivă etnologică asupra
sistemului alimentar românesc, aşa cum poate fi
el privit prin prisma consemnărilor din secolele

XIX-XX, situează în centru familia românească,
cadru primordial în interiorul căruia bunurile
alimentare se pregătesc şi se oferă, deschizând
o cale de cercetare şi asupra hranei ceremoniale.
Pentru ca hrana să fie destulă şi masa să fie
respectată zi de zi, familia trebuie să funcţioneze
în cele mai mici detalii. Putem vorbi deci la noi,
despre o armonioasă derulare a unui scenariu
general al sărbătorii, din punctul de vedere al
alimentaţiei tradiţionale, care presupune post
alimentar, sacrificiu animalier, coacerea pâinii,
sfinţirea şi oferirea de daruri şi ofrande
alimentare (dulci) şi, în final, ospăţul –
consumarea, la masa comună, a alimentelor
consacrate sărbătorii, cu participarea şi
distribuirea de roluri pentru fiecare membru al
familiei, în funcţie de competenţă, gen, vârstă.
Acelaşi tipar îl vom regăsi şi la nivelul unei
săptămâni de peste an: zile de post (luni,
miercuri, vineri), care alternează cu zile de dulce
(marţi, joi, sâmbătă), urmată de ziua duminicală,
în care sacrificarea unei păsări şi ,,coptura cea
spre fiinţă”,  pâinea  pentru masă, strânge în jur
întreaga familie. Pentru românii vremurilor vechi
(secolele XVI–XVIII), postul era foarte
important: erau în total peste 200 de zile de post,
pe care românii le ţineau cu mare stricteţe.  Astfel
se explică numărul mare al mâncărurilor de post.

Cercetarea etnologică românească
dezvăluie sensurile profunde ale actului
alimentar, reglementat prin prescripţii şi
interdicţii în viaţa tradiţională şi caracterizat
prin repetabilitate, el putând fi inclus în
fenomenologia rituală cotidiană. Pentru o
corectă abordare şi înţelegere a fenomenelor
legate de alimentaţia tradiţională şi pentru a
găsi o cale de a cuprinde „nemărginitele” trasee
descrise de bunurile alimentare, cercetătorul
Ofelia Văduva clasifică sistemul alimentar
românesc în trei subsisteme principale:

4 Ofelia Văduva, Paşi spre sacru. Din etnologia
alimentaţiei româneşti, Bucureşti, Editura
Etnologică, 2011, p.25.
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„procurarea, prepararea şi consumarea
hranei.”5 Ipostazele hranei reprezintă
contextele în care se situează un aliment. Spre
exemplu, „acelaşi dar (pâinea) poate avea
conotaţii sărbătoreşti, în context ceremonial
festiv, sau conotaţii ritual-funerare, în context
adecvat. În general, el transmite mesaje de
prietenie, recunoştinţă, devotament, intenţia de
captare a bunăvoinţei sau numai dorinţa de
menţinere a relaţiilor.”6

În acest sens,
începută şi sfârşită prin
gestul crucii, însoţit de
rugăciune, desfăşurată în
linişte deplină, într-o
atitudine de respect faţă
de alimente şi mai ales
faţă de pâine, servirea
mesei reprezintă un
fenomen ritual cotidian,
dar care în context sărbă-
toresc este amplificat la
dimensiuni excepţionale.
Şi în afara graniţelor familiei şi dincolo de vatra
satului se dovedeşte a fi necesară existenţa unor
centre cu funcţie clar definită de protejare a
vieţii şi pregătire a  hranei.

Hrana – de la spectrul foametei până la
cel al abundenţei – pare să determine apariţia
unor construcţii    situate în moşia satului sau
în apropierea drumurilor. Aceasta generează
instituţii proprii: gospodăria ţărănească sau
hanul. Relevant pentru legătura dintre familie
şi hrană este faptul că „nu numai naşterea
omului, ci şi creşterea lui se fac în sânul
familiei. Aşa că tot aici se construieşte şi viaţa
psihică a individului, în afară de voinţa lui.

5Ibidem, p.36.
6Ibidem, p.40.

Aici primeşte el toată zestrea tradiţională pe
care o va purta în tot decursul vieţii lui în
societate, fie că mai târziu o va preţui cu
bunăvoinţă, fie că va căuta să o prefacă.”7

Metafora „veşnicia s-a născut la sat”
semnifică şi percepţia relaţiei dintre timpul
acţiunii şi timpul rodirii. Poţi să organizezi
totul foarte bine din punct de vedere tehnic
sau practic, dar dacă ploaia nu soseşte la timp

sau vine cu grindina mare, cultura agricolă
poate fi compromisă. Pentru agricultor, între
sămânţa semănată şi recolta scontată era o
legătură spirituală trăită existenţial în
rugăciune, răbdare şi speranţă. Este vorba de
un timp al aşteptării, al binecuvântării şi al
rodirii pe care ţăranul îl înţelegea altfel decât
muncitorul sau inginerul, care apasă pe buton
în fabrică şi obţine imediat rezultatul dorit
sau programat. Agricultura nu era redusă la o
industrie agrară, la acea lăcomie pătimaşă
după profit material, ci trebuia avută în vedere
şi bogăţia spirituală a relaţiei om-natură,

7 Xenia Costa-Foru, Cercetarea monografică a
familiei. Contribuţie sociologică, Editura
Fundaţiile Regale Mihai I, Bucureşti, 1945, p.54.
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păstrată de-a lungul generaţiilor. Cu alte
cuvinte, nu conta doar cantitatea materială
obţinută, căci ţăranul harnic înmulţea darurile
facând pământul cât mai roditor.

Şi în vremurile noastre, natura trebuie
mereu cultivată cu responsabilitate, ca dar al lui
Dumnezeu, iar între Creaţie şi Creator există o
legătură de viaţă, pe care Sfânta Scriptură o descrie
ca fiind „legământul veşnic dintre Dumneze,
pământ şi tot sufletul viu din tot trupul, care este
pământ” (Facere 9, 16). Aşadar, viaţa înseamnă
mai mult decât consum, deoarece nu trăim numai
biologic, ci şi spiritual. Înseamnă mai ales,
comuniune de gândire şi de acţiune între
contemporani, dar şi între generaţiile trecute şi
cele viitoare. La rândul ei şi hrana cotidiană,
riguros şi corect pregătită şi privită, asigură
(alături de hrana ceremonial-rituală) împlinirea
unei părţi a idealului de comuniune cu divinitatea,
în interiorul familiei. De la întemeierea acesteia,
până la părăsirea (fizică) a neamului, locuitorii
lumii de aici şi ai celei de dincolo se hrănesc cu
lapte, pâine,carne, vin, apă, abur, adică cu
alimente, daruri şi ofrande. De aceea, marele
Simion Mehedinţi recomanda ,,şcoala muncii”,
drept singur mod predilect de creştere a
copiilor.8 Din păcate, elevii de astăzi, închişi
între cei patru pereţi ai casei, cu un orar în care
ritmul zilei, al anului sau al omului nu au ce să
caute, sunt viitoare „suflete schilodite.” Familia
are posibilitatea de a readuce cu putere tradiţia
în prezent, iar odată readusă, copiii noştri o
vor duce mai departe, ştiind cu toţii că în viaţa
fiecăruia dintre noi vine un moment de intensă
introspecţie, în urma căruia ajungem să ne
venim în fire.

În concluzie, pentru a înţelege cum se
cuvine cultura şi tradiţiile unui popor,
specificul unei categorii sociale, chiar
protocolul greu perceptibil din interiorul unei
familii, mâncarea şi ritualul mesei nu pot fi
ocolite. Mâncarea este o delectare personală,
dar devine şi prilej de socializare şi de
cunoaştere. Oricât de gustoase ar fi bucatele,
ele vor deveni întotdeauna şi mai bune atunci
când le vom împărţi cu fiinţele dragi. În ,,era
vitezei”, în care tiparul fast-food ne împinge
către mâncăruri din ce în ce mai standardizate
şi mai lipsite de personalitate şi către o
atitudine brutală faţă de actul mâncatului, s-ar
cuveni să recuperăm răgazul mesei. Savurând
în tihnă o mâncare în care s-a investit pasiune,
dragoste şi răbdare vom regăsi, poate, şi
rigoarea pierdută a civilizaţiei, şi blândeţea
deseori sufocată a înţelepciunii. Dacă suntem
şi ceea ce mâncăm, atunci să mâncăm ceea ce,
de veacuri, ne-a ajutat să fim pe aceste
meleaguri! Şi atunci, poate, ne vom întoarce
într-ale noastre şi vom ajunge să ţinem mai mult
la pământul nostru şi unii la alţii. Poate chiar
vom ajunge să ne preţuim mai mult.

8 Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură.
Concepte, definiţii, rezonanţe, Editura Trei,
Bucureşti, 1999, p. 23.

 Educaţie 

ŞCOALA
PE TABLETĂ

Prof. Învăţământ primar
Marta Pânzaru

În viaţă nu ni se întâmplă numai
lucrurile pe care ni le dorim, de aceea, cu
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îngăduinţa Bunului Dumnezeu, valurile vieţii
ne poartă uneori şi pe ape mai tulburi. Iată că
am fost  aleşi să fim generaţia care să treacă
prin pandemia de coronavirus: spun să treacă,
cu gândul că tot Bunul Dumnezeu ne va ajuta
să ieşim la liman din această nenorocire
mondială şi să ne bucurăm de o viaţă normală,
aşa cum am avut-o. Dar am avut-o oare? Eram
fericiţi şi nu ştiam! Într-un anumit moment
dat, Facebook-ul a fost invadat de astfel de
„concluzii”. Nu ştiu cât de fericiţi eram şi cât
de prinşi în toate grijile vieţii pământeşti, în
goana de a realiza cât mai multe pe plan
profesional şi personal, dar măcar nu aveam
în spate teama de moarte.

Şi uite aşa, cu această teamă, noi,
cadrele didactice, deschizătorii de minţi şi de
drumuri, cei care ne adaptăm din mers, la
cerinţe impuse uneori fără a fi consultaţi, am
apărut în faţa elevilor cu zâmbetul pe buze,
încrezători, optimişti, dar nu la catedră, ci pe
diferite platforme educaţionale. Greu! Foarte
greu când, după 33 de ani de predare la clasă,
eu însămi a trebuit să lucrez cu copii de 6-7
ani, fără să le mângâi creştetul, fără să le pun
degetul pe nas, în semn de simpatie sau de
acceptare a răspunsului dat, fără îmbrăţişări şi
fără multe altele... Impactul emoţional s-a rupt,
aşa cum s-a separat şi viaţa noastră de exterior,
mai precis, de sala de clasă frumos aranjată, în
care aşteptam cu drag să ne revedem în fiecare
dimineaţă. Nu a fost uşor, însă cu sufletul
aproape de învăţăceii noştri, cu prinos de
dragoste, cu inima plină de speranţă nu am
simţit nici măcar povara anilor, pe care unii
dintre noi, dascălii, o purtăm pe umeri.

Însă puterea şi credinţa în Milostivul
Dumnezeu ne-au ajutat. M-am întâlnit online
întâi cu părinţii, cărora le-am cerut din suflet
ajutorul, anul acesta fiind coordonatorul unei

clase pregătitoare, deci având mare nevoie de
sprijin. Din respect pentru mine şi din
dragoste pentru copiii lor, au răspuns apelului
meu. Abia aşteptam să se  facă 09:50 a.m.,
pentru a le trimite celor mici ai mei invitaţia
de intrare pe platforma Zoom! Părinţii îmi
mărturiseau că erau copii care de la 9:30 se
aşezau în faţa calculatorului, tabletei sau
telefonului, la birou, aşteptând întâlnirea cu

doamna. De când am început să ne vedem
online comportamentul elevilor s-a schimbat,
mi-au mărturisit părinţii. Au început să fie din
nou responsabili, să se simtă utili. Asta mi-a
dat curaj şi inspiraţie în a face nişte lecţii
online, foarte asemănătoare cu munca
reporterului de radio. Pe parcurs, lucrurile
au evoluat pozitiv, copiii comportându-se de
parcă ar fi fost prezenţi fizic la şcoală, fapt
care m-a bucurat nespus.

În atmosfera familială de acasă, le
făceam elevilor prezenţa, discutam despre
vremea rea de afară, care în condiţiile date,
devenise favorabilă, recunoşteau dacă nu şi-
au îndeplinit vreo sarcină din ziua precedentă,
le admiram ţinuta vestimentară, fundiţele şi
codiţele ş.a..

Şi-am ajuns şi la finele clasei
pregătitoare, îndeplinindu-ne obiectivele
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propuse la începutul anului şcolar şi formând
competenţele necesare pentru ca elevii să
poată urma clasa întâi. Dar cum să închei un
an şcolar fără serbare, când eu, în calitate de
formator, consider că această activitate poate
pune în valoare capacitatea şi isteţimea
fiecărui copil? Cu acordul copiilor şi al
părinţilor am făcut serbare online! I-am făcut
să înţeleagă pe toţi că sunt absolvenţi de
Clasă Pregătitoare şi că de la toamnă vor fi
în Clasa Întâi, cu ajutorul lui Dumnezeu. A
fost o Serbare altfel, singura sper, în care eu
am înlocuit corul de copii, iar ei şi-au recitat
versurile. Nu-mi venea să cred că eu sunt, cea
care cânt şi dansez de una singură în faţa
calculatorului. O făceam cu lacrimi în ochi,
plină de emoţie, dar nu puteam rata bucuria
copiilor de a se admira cu coroniţe pe cap,
clasa pregătitoare fiind singura la sfârşitul
căreia elevii au această posibilitatea.

Ar fi multe de scris despre şcoala online,
multe dezavantaje, dar şi o serie de avantaje.
Fiind o fire optimistă, aş aminti doar câteva
puncte-forte ale sistemului de învăţământ la
distanţă:

* În primul rând a fost singura
modalitate de a ne desfăşura procesul
instructiv-educativ, pentru a nu pierde anul
şcolar;

* A menţinut copiii într-o atmosferă de
lucru, în care şi-au putut pune în valoare
cunoştinţele acumulate;

* A întărit legătura dintre profesor şi
elev, făcându-ne pe fiecare să înţelegem cât
de bine ne era împreună, cât de mult contează
să formăm un colectiv puternic, în care să
desfăşurăm activităţi multiple şi să ne
bucurăm de faptul că suntem sănătoşi;

* A mobilizat părinţii în activitatea de
ajutorare a copiilor pentru îndeplinirea

sarcinilor trasate, făcându-i să înţeleagă mai
bine cât de complexă este munca celui de la
catedră şi să-şi mărească respectul faţă de
pedagog.

A fost o experienţă pe care nu aş dori să
o mai repet. Dar cum nu m-am gândit
niciodată la faptul că voi face lecţii online,
atractive, surprinzătoare pentru copii, pline
de noutăţi şi jocuri amuzante şi educative, nu
exclud pe viitor nici o posibilitate. Am făcut
din fiecare lecţie în faţa monitorului, una
demonstrativă, pentru că, în afară de ochişorii
pe care-i vedeam pe sticlă, cine ştie câţi ochi
mă priveau şi-mi analizau fiecare gest şi
cuvânt!?... Muncă grea dar frumoasă, o fac cu
plăcere de 33 de ani, vârsta Mântuitorului, pe
care-L rog să mă ţină sănătoasă, să mai pot
vedea împlinite câteva generaţii de copii, fie
şi de la distanţă.

,,C.R.E.D.”
ÎN PANDEMIE

Pr. Răzvan Gînscă

Proiectul Curriculum Relevant,
Educaţie Deschisă pentru toţi (C.R.E.D.)
s-a născut dintr-o nevoie actuală, aceea  de a
avea la catedră, profesori ce-şi pot asuma noi
roluri în spaţiul educaţional. Dar şi pentru ca
aceştia să cunoască în profunzime valenţele
noului Curriculum Naţional, pentru a le
utiliza în formarea lor, ca dascăli moderni.
Începând cu anii ’90 ai secolului trecut,
majoritatea sistemelor de educaţie au trecut
prin diverse reforme, ca urmare a presiunii
tot mai mari pentru o educaţie de calitate, care
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să satisfacă nevoile tot mai sofisticate ale
individului şi solicitările, fără precedent, ale
societăţii, pe drept numită, ,,a cunoaşterii”.
Aceste schimbări pun în prim-plan
Curriculumul, centrat pe nevoile celui care
învaţă. La hotarul dintre milenii, acesta a
evoluat, într-o lume clădită pe competenţă şi
competiţie. În general, indiferent de ţară,
context cultural sau specific naţional,
sistemele de educaţie preiau aceste reforme,
în scopul adaptării la noile realităţi, în care
absolventului i se cere mai mult decât cultură
generală sau chiar o anume specializare.
Pentru el, ,,Examenul vieţii” nu mai poate
consta în recitarea unui manual/tratat/curs al
unui professor emerit. Marea provocare la
adresa sa devine permanentizarea învăţării,
pentru a nu fi exclus de pe piaţa muncii.

C.R.E.D., iniţiat de către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, are ca obiectiv central
tocmai iniţierea profesorilor de diferite
specialităţi în valorificarea acelor
particularităţi specifice noului Curriculum. În
cazul obiectului Religie, unul dintre cele trei
module ale acestui curs de formare are în
vedere aplicarea noului Curriculum Naţional
pentru Învăţământul Primar/Gimnazial.

Din perspectiva predării Religiei se
propune cursanţilor formarea mai multor
competenţe, dintre care exemplificăm câteva:

* Realizarea unor activităţi didactice,
care să accentueze valenţele formative ale
disciplinei Religie, la ciclurile primar şi
gimnazial, prezente în noul Curriculum;

* Prezentarea Programelor şcolare,
punând accent pe elementele de noutate din
Curriculum;

* Utilizarea unor abordări meto-
dologice diferite, dinamice şi inovative în
realizarea procesului de predare-învăţare,

adaptat unor situaţii educaţionale variate, cu
accent pe participarea elevilor din grupuri
dezavantajate;

* Argumentarea modului în care
disciplina Religie contribuie atât la
informarea, cât mai ales la formarea
absolventului de învăţământ primar/gimnazial.

Suportul de curs este realizat de o echipă
de cadre didactice universitare, cu preocupări
constante în educaţia religioasă, formată din
Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoş, de la

Universitatea ,,Alexandru Ioan-Cuza”-Iaşi şi
Conf. Univ. Dr. Dorin Opriş, de la
Universitatea ,,1 Decembrie 1918”-Alba
Iulia.

Competenţele care urmează a fi formate
la elevi necesită tratarea noilor conţinuturi
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sub formă interdisciplinară, care să îmbine
ceea ce profesorii au deprins în timpul
studiilor universitare.

Participanţii la acest proiect au
descoperit pe perioada derulării, noi tehnici
şi metode pedagogice de a lucra cu elevii.
Demnă de respectul tuturor cursanţilor, în
rândurile cărora m-am numărat şi eu, este
echipa de formatori, ce a impresionat
auditoriul prin răbdare şi profesionalism.
Vivant Profesorres!

 Meditaţii  

„Sărbătoarea este
conştiinţa curată...”

- gânduri din
vremea pandemiei -

Pr. Bogdan-Ionel Piştea

„La drept vorbind, o sărbătoare nu-i nimic
altceva decât bucurie; iar bucuria
duhovnicească n-are alt izvor decât gândul că
ai săvârşit fapta bune. Cel care are o conştiinţă
bună şi este săvârşitor de fapte bune, poate fi
necontenit în sărbătoare. Cea mai mare
sărbătoare este o conştiinţă bună. Cel care
trăieşte săvârşind dreptatea şi faptele bunele
se află în sărbătoare, fără să fie una  anumită -
pentru că el culege plăcerea cea curată pe
care i-o dă conştiinţa. Însă, acel care-şi
petrece vremea în păcat şi în răutate, care are
multe pe cugetul său, chiar de vine o

sărbătoare, nu-i poate gusta bucuria. Ne este
aşadar, cu putinţă, de voim, să fim în
sărbătoare necontenit, încât vom căpăta
îndemânarea virtuţii prin care ne vom curăţi
conştiinţa...” 1Am amintit aceste cuvinte ale
Sf. Ioan Gură-de-Aur, gândindu-mă la timpul
care a trecut, aproximativ două luni, de când
în bisericile din toată ţara şi nu numai, slujbele
au fost săvârşite fără prezenţa fizică a
credincioşilor. A fost perioada liturgică cea
mai importantă din anul bisericesc: aproape
tot Postul Mare, Săptămâna Pătimirilor, Sf.
Paşti, Săptămâna Luminată, dar şi alte câteva
Duminici şi Sărbători.

Ziua de 17 mai 2020 a fost Duminica în
care ne-am întâlnit în rugăciune, în taina
Sfântei Liturghii, preoţi şi credincioşi. În
toată această perioadă am fost îndemnaţi, prin
glasul unuia dintre ierarhii noştri: „să ne trăim
frumos credinţa, să ne curăţim sufletul şi să
transformăm casa noastră, precum cea din
Nazaret, în care Maica Domnului a primit
vestea bună a Naşterii Mântuitorului Hristos.”
Fiecare dintre noi am primit o binecuvântare:
Sălciile de la Florii, Lumina Sfântă de la
Ierusalim, Paştile, agheasmă şi anafură, dar
mai presus de toate, am încercat să-i facem
loc lui Hristos în viaţa noastră.

Ce ne învaţă Fiul lui Dumnezeu în timpul
şederii Sale pe pământ? Că dincolo de orice
virtute, mai mare decât toate este Iubirea. Ca fii
ai Săi, El ne iubeşte complet, total,
necondiţionat, ,,fâcând să rasară soarele peste
cei răi şi peste cei buni şi trimiţând ploaia peste
cei drepţi şi peste cei păcătoşi.” (Matei 5, 45)
De ce? Pentru că iubirea Lui fiind desăvârşită,

1Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvinte alese, Editura
,,Reîntregirea“, Alba-Iulia, 2002, p. 60.
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nu ne abandonează nicicând. Prin iubirea Sa,
Hristos ne arată însă, că nu ne putem mântui
singuri, fără aproapele nostru, care este şi
responsabilitatea  noastră şi pe acesta, la rându-
ne, trebuie să-l iubim. De asemenea, perioada
pe care tocmai am străbătut-o ne-a distanţat

fizic unii de alţii, dar parcă şi social, căci mulţi
dintre noi am fost în imposibilitatea de a fi cu
moşii şi strămoşii noştri din cimitir, cărora să
le aprindem o lumânare sau să le îngrijim
mormântul. Să fi fost oare un  act pedagogic al
lui Dumnezeu? Neîndoielnic!

Ar fi trebuit să fim asemenea pustnicilor
care se retrăgeau în locuri neştiute de
nimeni, pentru un timp mai scurt sau mai
îndelungat (n.n. Sf. Maria Egipteanca- +422
d.Hr.- a stat în pustie 40 de ani). Dar ce
făceau aceşti oameni în pustie? Spaţial, erau
departe de lume, însă în acelaşi timp,
aproape, prin rugăciunile pe care le înălţau
zilnic, pentru ea. Lucrau la mântuire,
dobândind virtuţi, pe care le făceau

lucrătoare în viaţa lor. Toate acestea pentru
a se înălţa pe sine duhovniceşte şi pentru a
se uni cu Hristos. Am trăit noi oare,
asemenea celor drepţi sau am fost în această
încercare, singuri şi însinguraţi, blocaţi în
propriul individualism? Mulţi dintre noi erau
în această stare încă dinainte de a ni se
interzice temporar să intrăm în biserici, însă
nu recunoaştem asta, căci, la drept vorbind,
de câte ori nu ne-a incomodat vecinul de
strană, fiind ori prea aproape, ori prea
departe de noi şi pentru aceasta, vrednic de
judecata noastră nedreaptă?

A trebuit să vină puţin dreptatea lui
Dumnezeu asupra noastră, să ne despartă şi
să ne arate cât de valoros este cel de lângă
noi, căruia îi simţim lipsa. Pandemia ne-a
învăţat să ne smerim, purtând masca, şi să
ne  preţuim aproapele, nepricinuindu-i nici
cel mai mic rău, ce s-ar putea datora
neglijenţei sau nepăsării noastre. O,
înţelepciunea lui Dumnezeu! Dar oare, am
învăţat să ne rugăm mai mult, să alungăm
gândurile rele din mintea noastră, să nu mai
cârtim, să avem mai multă răbdare şi să nu
ne mai complacem în agitaţia acestei lumi?
Am învăţat ceva în acest răstimp în care am
avut mai mult timp pentru a reflecta mai mult
la cele duhovniceşti, decât la cele
pământeşti?

Cineva spunea că, pe vremuri creştinii
desluşeau pedagogia divină în mânia lui
Dumnezeu, evidenţiată prin boli, molime,
războaie, secetă ş.a.. Astăzi, noi încercăm să
o găsim în afara propriei noastre vieţi,
aplecând urechea la diferite,,conspiraţii”, ce
ocupă, acum mai mult ca nicicând, spaţiul
virtual al internetului şi care odată apreciate
şi distribuit, pot produce, fără să ne dăm
seama, mai mult rău decât bine. Însă, vorbind
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1Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvinte alese, Editura
,,Reîntregirea“, Alba-Iulia, 2002, p. 60.
2https://citateortodoxe.ro/autor/sfantul-varsanufie-
de-la-optina/ascultarea-este-mai-mare-decat-postul-
si-rugaciunea-1177

de certitudini, oare nu Dumnezeu este Cel
Care a îngăduit această boală molipsitoare,
Covid-19 şi aceasta n-ar trebui să fie prilej
de a ne întoarce la El? Grea întrebare! De
aceea, cred, cu tărie, că am mai deprins ceva,
anume acea cuminţenie, proprie creştinului
autentic. Sf. Varsanufie de la Optina spunea:
„Orice ascultare trebuie împlinită cu
smerenie, răbdare şi rugăciune.”2 Iar un
părinte de la Mănăstirea Putna, că ,,în
experienţa lui de douăzeci de ani de
mănăstire, de fiecare dată când a făcut
ascultare, oricât de controversată i s-a părut
porunca, Dumnezeu l-a ajutat să o
împlinească, căci pentru omul cu gând smerit
şi voie tăiată, El schimbă inima şi gândul celui
ce dă ascultare. De ce? Pentru că renunţarea
la voia noastră proprie, face loc celuilalt în
sufletul nostru şi mai ales lasă pe Hristos să
intre în viaţa noastră.”

Acum, Mântuitorul a venit şi ne-a întrebat
ca pe Sf. Petru, ,,dacă-L iubim” (Ioan 21, 17),
iar dacă răspunsul nostru a fost unul afirmativ,
ar trebui, numaidecât, să facem loc şi
aproapelui, aflat acum în suferinţă. Să avem
încredere în Hristos Domnul, pentru că
„încredere”, vine de la „a crede”, şi dacă o
avem, putem spune că am dobândit şi credinţă
în El. Am răspuns şi noi ca tatăl copilului
demonizat, din Evanghelie: „Cred, Doamne!
Ajută necredinţei mele!” (Marcu 9, 24)
Părintele copilului a spus cuvintele acestea
cu smerenie şi nădejde, iar odată cu
vindecarea fiului său, a venit şi propria

vindecarea de puţina credinţă de care a dat
dovadă la început. Şi noi când vedem că boala
îşi joacă rolul cinic în societate, distanţând
pe oameni. Plini de durere şi compasiune faţă
de cei bolnavi, să dobândim nădejdea în
puterea de vindecare a lui Hristos, „Doctorul
sufletelor şi al trupurilor” şi „Izvorul
vindecării” noastre. Trebuie să avem încredere
în medici, cei care în această perioadă, mai
mult sau mai puţin crezuţi şi apreciaţi, au fost
în prima linie luptând cu acest virus nevăzut,
dar care a făcut ravagii în întreaga lume.
Dumnezeu lucrează prin oameni şi îngăduie
ca ştiinţa medicală să poată oferi tratamente
pentru nenumăratele boli trupeşti. Un alt Isus,
fiul lui Sirah, întâlnit în Sfânta Scriptură a
Vechiului Testament, îndeamnă la ,,a cinsti pe
doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el,
tot Domnul l-a făcut” (Sirah 38, 1), iar ,,ştiinţa
doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor
mari va fi minunat.” (Sirah 38, 3).

În concluzie, vedem că perioadele grele
din istoria omenirii nu s-au încheiat. Ele au
fost şi vor mai fi, căci ne îndreptăm spre
sfârşitul timpului istoric. Răspunsul pentru
toate îl găsim în foarte actuala zicere a Sf.
Apostol Pavel: „...darul limbilor va înceta;
ştiinţa se va sfârşi; Pentru că în parte
cunoaştem... Dar când va veni ceea ce e
desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va
desfiinţa. Când eram copil, vorbeam ca un
copil, simţeam ca un copil; judecam ca un
copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat
cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin
oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă;
acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte
pe deplin, precum am fost cunoscut şi eu. Şi
acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea
şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este
dragostea.” (I Cor. 13, 8-13)
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„Pace tuturor!”
Meditaţie la

Duminica Tomii

Pr. Dr. Petru Pavăl

Astăzi Hristos se descoperă lui Toma
şi celor de faţă ca Fiul Omului cel Înviat, cu
trupul transfigurat, dar cu rănile vizibile şi
perceptibile, şi le transmite: „Pace vouă!”.
Dacă aruncăm privirea în viaţa fiecărui
Apostol sau a fiecărui creştin mărturistor se
vede limpede că „pacea” dăruită de Hristos
Înviat se descoperă şocant, asemenea unui
paradox, întrucât ascunde în sine: durere,
neputinţă, batjocură şi multă ură, care ating
apogeul în moarte. Cu alte cuvinte, „pacea
dăruită de Hristos” nu aduce pace, ba
dimpotrivă contrariul ei...

Astăzi în fiecare biserică, în timpul
Sfintei Liturghii, preotul reiterează gestul lui
Hristos, binecuvântând poporul, adresându-i-
se: „Pace tuturor!” Întotdeauna m-am întrebat
cum poate fi această „pace” percepută ca
binecuvântare, dacă ea deţine în sine
premisele batjocoririi, înjosirii, urii şi
desconsiderării lui Hristos şi a Bisericii Sale.

Până acum nu am primit niciun
răspuns, dar astăzi a fost diferit, astăzi a
trebuit să văd cum preotul binecuvânta cu
mâna ridicată o biserică goală. Gestul liturgic
a descoperit în esenţa sa cât de actual este
cuvântul lui Hristos adresat ucenicilor, căci
acest strigăt, „Pace vouă!”, se împlineşte
acum, când din Biserică se înalţă rugăciuni,
din case, bătrâni, tineri şi copii cântă „Hristos
a înviat!”, iar din afară se aud voci răguşite de
lupi urlând care nu obosesc şi nu se vor sătura

să înconjoare Biserica, sperând inutil că o vor
sfâşia.

Odată ce am primit „pacea” în locul
creştinilor, care alteori descopereau trupul
viu al bisericii, atunci am simţit cum „pacea
lui Hristos” se aşterne asupra mea,
descoperindu-mi destinul meu şi al tuturor
mărturisitorilor creştini: pacea nu este
linişte, pacea nu este inactivitate, pacea nu

este retragere din luptă, pacea este în schimb,
confortul duhovnicesc de a-L avea alături pe
Hristos în miezul haitei de lupi care dau
târcoale Bisericii. Şi revin din nou la imaginea
lui Hristos Cel Înviat, care are în mâini semnul
cuielor, invitându-l pe Toma să-i atingă coasta
însângerată, devenind imaginea şi simbolul
biruinţei şi al păcii, care nu este destinată
acestei lumi, ci ea se trăieşte desăvârşit în
Împărăţia Cerurilor. Vedem cum pacea lui
Hristos este oferită după ce a biruit pe cel
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potrivnic şi a scos „prizonierii” din iad, este
o pace veşnică pentru că biruinţa Sa asupra
puterilor iadului este veşnică. Însă pentru a
simţi pacea Lui trebuie şi noi să biruim alături
de Hristos, lumea şi pe stăpânitorul ei. Pacea
este promisiunea Învierii, este preludiul
Împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru a o trăi
deplin trebuie să îmbrăţişăm lupta şi să
devenim ca Hristos, Înviaţi şi cu semnele
biruinţei, fapt ce mă trimite cu gândul la
mărturisirea cutremurătoare a Sfântului
Simeon Noul Teolog: „Dacă cineva vrea să
se mântuiască, trebuie întâi de toate să se
îndumnezeiască. Îndumnezeirea nu este
consecinţa mântuirii, ci este condiţia sine qua
non a mântuirii”. În altă ordine de idei,
îndumnezeirea se deschide creştinului prin
primirea păcii lui Hristos care-l plasează în
lupta directă cu păcatul, făgăduindu-i biruinţa,
iar semnul biruinţei noastre este învierea!

 Filantropie  

Liturghie
şi Filantropie
Motto: ,,În perioada

pandemiei, cantinele Bisericii
Ortodoxe Române au devenit

Catedrale!”

a consemnat Pr. Dr. Daniel
Nichita

În prima zi din 2020, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în mod de-a
dreptul profetic, marca în mod solemn şi

începutul Anului comemorativ al filantropilor
ortodocşi români. În doar câteva săptămâni
românii, ca dealtfel întreaga Planetă, aveau să
se confrunte cu o grea provocare, căci la 11
martie, 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
declara pandemia de Covid-19, un virus
asemănat de Biserică cu acel duh mut şi surd
din Evanghelie, invizibil, fără zgomot, dar care
îşi arată lucrarea de chinuire a oamenilor, prin
spaimă, suferinţă izolare şi deseori moarte.
Într-o astfel de situaţie, într-un timp foarte
scurt, Biserica s-a mobilizat exemplar,
acordând în mod voluntar, sprijin spiritual şi
material-financiar pentru românii izolaţi sau
în carantină, pentru oamenii singuri, familiile
numeroase sau bătrânii neputincioşi. Când
vorbim de sprijinul duhovnicesc, ne referim
mai ales la perioada în care ordonanţele militare
au interzis participarea credincioşilor la

Container- Vestiar dezinfectant,
pentru  Serviciul de Ambulanţă

Bacău, Staţia Oneşti
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slujbele religioase. Momentul central al
acestei perioade, în care voluntarii au fost în
prima linie a frontului, l-a constituit Noaptea
de Înviere. Prin urmare, Sfânta Lumină de la
Ierusalim a ajuns în casa fiecărui credincios,

Combinezoane de protecţie donate de
Parohia ,,Precista” Târgu Ocna Staţiei

de Ambulanţă - Târgu Ocna

iar rugăciunea Bisericii a fost continuată şi
transmisă mai departe, chiar dacă acest lucru
a fost posibil datorită Internetului. Revenind
la filantropia materială, lucrarea s-a realizat cu
ajutorul donaţiilor şi eforturilor mari ale
parohiilor de pe întreg cuprinsul ţării.

La nivelul Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului s-a intevenit prin intermediul
Sectorului de Asistenţă Socială şi Medicală,
pentru limitarea efectelor răspândirii
pandemiei cu noul coronavirus (COVID 19).
Un rol foarte important în realizarea unor
proiecte de asistenţă socială în comunităţile
parohiale ale Eparhiei, l-au avut
Protopopiatele. Dintre acestea la loc de
frunte se numără Protopopiatul Oneşti a cărui
activitate dorim să o ilustrăm în câteva
instantanee surprinse pe teren. În urma
acestor acţiuni, care dealtfel continuă, s-a
afirmat încă o dată nevoia  de completare a
Liturghiei cu Filantropia. Binecunoscutul
refren ,,Vrem spitale, nu catedrale!” s-a
metamorfozat în ,,Catedralele ajută spitalele!

Hrană caldă zilnic oferită celor 25 de pacienţi cu Covid 19, de la Centrul Rezidenţial „Pro Familia-
Complex Pinochio” din Bacău,  internaţi la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Luca al Crimeei” din Oneşti
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Colectă de bani şi alimente  pentru
Centrul rezidenţial pentru bătrâni de

la Hârja, afectat de Covid 19

Şcoala de vară din Catedrală: „Să învăţăm Sfânta Liturghie”
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Pomelnicul Preoţilor din Protoieria Oneşti în anul 2020 

IPS. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăxlxi 
Qr. QrPvPierex IPan BârgăPanx 

1. Pr. MARIAN VRÎNCEANU ALBELE 56. Pr. OVIDIU  HERBEI NEGOIEȘTI 

2. Pr. RĂZVAN GÎNSCĂ BĂLĂNEASA 57. Pr. COSTICĂ  PURCARU ORȘA MARE 

3. Pr. IOAN MATACHE PARNICA BÂȘCA 58. Pr. VALENTIN  CHIRCU PĂLTINATA 

4. Pr. OVIDIU SÂRCU BERZUNȚI 59. Pr. GHEORGHE  AFLOARE PĂTRĂȘCANI 

5. Pr. SAMUEL  PRICAZ BÎLCA 60. Pr. CONSTANTIN ALUPEI POGORÂREA  DUHULUI SFÂNT ONEȘTI 

6. Pr. MIHAI  MITREA BÎRSĂNEȘTI I 61. Pr. JUSTINIAN  ALUPEI POGORÂREA  DUHULUI SFÂNT ONEȘTI 

7. Pr. GABRIEL GRECU  DRUG BÎRSĂNEȘTI II 62. Pr. PETRU PAVĂL POGORÂREA  DUHULUI SFÂNT ONEȘTI 

8. Pr. DUMITRU TOFLEA BLIDARI 63. Pr. ALEXANDRU PÂNZARU POGORÂREA  DUHULUI SFÂNT ONEȘTI 

9. Pr. DORIN GEABOC BĂDIC BLIDARI 64. Pr. ADRIAN  IVAȘCU POIANA I 

10. Pr. IONUȚ  MIRODONE BOGATA 65. Pr. SINEL LĂZĂREL POIANA SĂRATĂ 

11. Pr. IOAN APETREI BOGDĂNEȘTI 66. Pr. PINTILIE DANIEL POIENI 

12. Pr. IONEL  ADAM BORȘANI 67. Pr. MANUEL E. POPA PRĂJOAIA 

13. Pr. PETRICĂ  CAUTIȘ BORZEȘTI 68. Pr. VALENTIN COJOCARU PRECISTA TG. OCNA 

14. Pr. CIPRIAN  GENES BRĂTEȘTI 69. Pr. ANDREI SILVIU NEICU PRECISTA TG. OCNA 

15. Pr. FLORIN  IONIȚĂ BRĂTILA I 70. Pr. MITICĂ  DODIU RĂCĂUȚI 

16. Pr. DUMITRU CIPRIAN COȘA BRĂTILA II 71. Pr. CULIȚĂ  SAVIN RĂDEANA 

17. Pr. MIHAI ALUPEI BUCIUMI I 72. Pr. FLORIN URSU RED 

18. Pr. ANDREI  GROZESCU BUCIUMI II 73. Pr. DANIEL  PUIU SĂNDULENI 

19. Pr. ADRIAN ȚOPA BUNA-VESTIRE TG OCNA 74. Pr. MIHAI BUCUR SCĂRIGA 

20. Pr. VASILE  PANȚÎRU BUNA-VESTIRE TG OCNA 75. Pr. DĂNUȚ  NICHITA SF. GHEORGHE TG OCNA 

21. Pr. GHEORGHE  PÂNZARU CARACLĂU 76. Pr. SORIN POSTELNICU SF. IOAN TG OCNA 

22. Pr. BLĂNARU FLORIN M –rea CARACLĂU 77. Pr. SILVIU BUTUCARU SF. IOAN TG OCNA 

23. Pr. MARIUS  COJOCARU CAȘIN I 78. Pr. IOAN  URSU SF. ÎMPĂRAȚI ONEȘTI 

24. Pr. CIPRIAN BOHĂLȚEANU CAȘIN II 79. Pr. IOAN  TUDOR SF. ÎMPĂRAȚI ONEȘTI 

25. Pr. CRISTINEL LUNGU CĂIUȚI 80. Pr. ANDREI TURCU SF. ÎMPĂRAȚI – TG. OCNA 

26. Pr. CĂTĂLIN  ILIE CERDAC 81. Pr. NICOLAE  PAȘCU SF. MARIA MAGDALENA ONEȘTI 

27. Pr. ROMUS VASILE  FLOREA COȚOFĂNEȘTI 82. Pr. IOAN  BERDAN SF. NICOLAE ONEȘTI 

28. Pr. GHEORGHE  ARAMĂ CRUCEA DE PIATRĂ 83. Pr. IONEL  PIȘTEA SF. NICOLAE ONEȘTI 

29. Pr. VLAD GH. PRICOP CUCUIEȚI 84. Pr. NICOLAE  ZAHARIA SF. NICOLAE ONEȘTI 

30. Pr. IONUȚ  CĂCIULĂ CURIȚA 85. Pr. DANIEL C. IORDAN SF. NICOLAE ONEȘTI 

31. Pr. CIPRIAN  PURICE DELENI 86. Pr. ADRIAN  BUGEAC SF. TREIME TG OCNA 

32. Pr. DAVID ISACHE DOFTEANA I 87. Pr. VALENTIN  ILIE SLĂNIC MOLDOVA 

33. Pr. IUSTIN  ISACHE DOFTEANA II 89. Pr. CLEMENT POPA SLOBOZIA ONEȘTI 

34. Pr. MIHAIL APOSTU DOFTEANA II 90. Pr. PETRICĂ  CUIBAR SPITAL ONEȘTI 

35. Pr. ELEODOR  BODEA DRĂGUGEȘTI 91. Pr. DĂNUȚ I.ZOGOREANU TG. TROTUȘ 

36. Pr. ADRIAN CIOCA DRĂGUGEȘTI 92. Pr. AUREL  STOICA V. BOGDANEI 

37. Pr. CONSTANTIN  CĂRĂUȘU DUMBRAVA 93. Pr. OCTAVIAN  BALAN VERȘEȘTI 

38. Pr. DĂNUȚ ION FERĂSTRĂU 94. Pr. ELISEI  RONCEA VIIȘOARA SALINA 

39. Pr. FLORIN C. SOPONARU FILIPEȘTI 95. Pr. PETRU  RONCEA VIIȘOARA 

40. Pr. BOGDAN  PIȘTEA GROZEȘTI 96. Pr. CĂTĂLIN ZGĂBEI VÂLCELE 

41. Pr. SIMION  PURICE GROZEȘTI 97. Pr. VASILICĂ  LERU M-REA SF. SAVA BERZUNȚI 

42. Pr. COSTEL  DIMA MORARU GURA VĂII 98. Pr. TĂTARU V. DANIEL M-REA SF. SAVA BERZUNȚI 

43. Pr. IONUȚ  CRISTEA GUTINAȘ 99. Pr. VĂSÂI  BENONE  PAUL SCHIT CUV. EFTIMIE 

44. Pr. CONSTANTIN  TARAIPAN HELEGIU 100. Pr. FLORIN SMARANDI SNAP 

45. Pr. CONSTANTIN  JUPENSCHI HELTIU 101. Pr. PAUL VAMANU SPITAL PENITENCIAR 

46. Pr. ILARION  MÂȚĂ HÎRJA 102. Pr Sebastian Albu pensionar 

46. Pr. PETRU TOMA HÎRJA 103. Pr Mircea Ilie pensionar 

48. Pr. MIRCEA  ENACHE JEVRENI 104. Pr. Vasile Lupescu pensionar 

49. Pr. LUCIAN  D. VARTOLOMEI LARGA 105. Pr. Ioan Bucă pensionar 

50. Pr. IONATAN  PURCARU LIVEZI 106. Pr. Mihail Tofalvi pensionar 

51. Pr. DAN  MILOIU M. CAȘIN I 107. Pr. Constantin Genes pensionar 

52. Pr. GHEORGHE  LEUȘTEAN M. CAȘIN I 108. Pr. Ioan Bitir pensionar 

53. Pr. IOAN BÂRGĂOANU M. CAȘIN II 109. Pr. Vasile Sârcu pensionar 

54. Pr. VASILE DRAGOTĂ MAL ONEȘTI    

55. Pr. IONEL  LĂCĂTUȘU ISCU MORENI    

56.  Pr. ANDREI TURCU SF. ÎMPĂRAȚI – TG. OCNA    

57. Pr. NICOLAE  PAȘCU SF. MARIA MAGDALENA     
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